
ВІДГУК 

офіційного опонента 

начальника науково-методичної лабораторії хроматографічних 

досліджень науково-дослідного центру випробувань продукції 

ДП«УКРМЕРТЕСТСТАНДАРТ»,  

доктора технічних наук  

Левчук Ірини Володимирівни 

щодо дисертаційної роботи Перевалова Леоніда Івановича  

«Науково-практичне обґрунтування інноваційних технологій переробки 

насіння олійних культур»,  

представлену до захисту на здобуття наукового ступеня доктора технічних 

наук за спеціальністю 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і 

парфумерно-косметичних продуктів 

 

На відгук представлено рукопис дисертації, яка складається з анотації 

на двох мовах на 24 сторінках, вступу, восьми розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Дисертацію викладено на 355 сторінках, у 

тому числі 104 рисунки за текстом; 2 рисунки на окремих сторінках, 

30 таблиці за текстом; 3 таблиці на окремих сторінках, список використаних 

джерел із 229 найменувань на 26 сторінках, 8 додатків на 53 сторінках. 

 

Актуальність роботи. За останні 50 років завершилось технічне 

переоснащення олійно-жирової галузі. Побудовано нові високоефективні 

повністю автоматизовані підприємства, які, подібно галузі, дотепер 

називають олієвидобувними, оскільки в основі їх роботи переважають 

технології виробництва ХХ ст. головним недоліком існуючої технології є 

неповне використання харчового потенціалу насіння соняшнику (біля 94,5 % 

– вихід олії), а також невикористаного потенціалу протеїну та вуглеводів 

(лише на 25 % і 15 % відповідно).  

У той же час за умови виділення харчових протеїнів з 13–15 млн. тонн 

вітчизняного насіння соняшнику Україна змогла б запропонувати на світовий 
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ринок 2 млн. тонн харчового білку, що еквівалентно більше, ніж 3,6 млн. 

тонн яловичини. 

Наступним технологічним недоліком переробки насіння соняшнику є 

низька селективність (незавершеність) основних технологічних процесів: 

обрушування насіння, вилучення та очищення олії під час пресування 

ядрової фракції та екстрагування макухи. Це не дозволяє одержувати харчові 

продукти високої якості без додаткового рафінування.  

Зазначені недоліки сучасної технології переробки насіння соняшнику 

спричиняють закономірний результат – багатостадійність процесу одержання 

та рафінування олії. До того ж одночасне вилучення і очищення білку 

ускладнює структуру майбутнього олійно-білкового (або білково-олійного) 

виробництва, а застосування хімічних реагентів і високих температур 

унеможливлює одержання з насіння соняшнику органічних харчових 

продуктів.  

Таким чином, актуальною науковою проблемою є теоретичне 

обґрунтування та розробка сучасної ресурсозаощадної екологічно безпечної 

технології переробки насіння соняшнику сучасної селекції з повним 

використанням харчового потенціалу та обрушування насіння сафлору 

вітчизняних сортів з одержанням харчової олії. Вирішенню цієї проблеми 

присвячено дисертаційну роботу Перевалова Леоніда Івановича. 

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових досліджень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Наукові положення висновки та рекомендації, що сформульовані у 

дисертаційній роботі, базуються на експериментальному матеріалі, 

одержаному за допомогою фізико-хімічних методів дослідження. Здобувачем 

використано статистичні методи і сучасну обчислювальну техніку з пакетами 

прикладних програм при створенні математичних моделей та обробці 

експериментального матеріалу. Достовірність положень дисертаційної 

роботи перевірено практикою їх використання, в тому числі в умовах 

діючого виробництва, що підтверджено відповідними актами впровадження. 

Все це дає підставу стверджувати, що нові результати досліджень, які автор 
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виносить на захист, є надійними, достовірними і не носять випадкового 

характеру. 

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Актуальність роботи Перевалова Леоніда Івановича також 

підтверджується активною участю дисертанта у виконанні держбюджетних 

науково-дослідних тематик, зокрема в Українському науково-дослідному 

інституті олій та жирів Національної академії аграрних наук України 

(м. Харків) у рамках держбюджетних науково-дослідних робіт 

НААН України, зокрема: 

– «Дослідження процесів отримання білкових продуктів на підставі 

дослідження хімічного складу насіння соняшнику вітчизняної селекції та 

розробка теоретичних основ технології одержання різноманітних форм 

білкових продуктів» (ДР № 0111U005035); 

– «Наукове обґрунтування та розробка технології, нормативної і 

технологічної документації для переробки насіння олійних культур: 

соняшнику, сої, ріпаку на одній технологічній лінії олійно-екстракційного 

виробництва» (ДР № 0114U001498); 

– «Створення харчових продуктів підвищеної біологічної цінності з 

використанням білкового концентрату із безлузгового ядра насіння 

соняшнику» (ДР № 0116U003221); 

– «Потенціал вітчизняного ринку насіння олійних культур та продуктів 

їх переробки» (ДР № 0117U002375); 

– «Визначити фізико-хімічні характеристики і склад насіння нових 

ліній та гібридів соняшнику» (ДР № 0119U000184). 

Про актуальність наукового дослідження свідчить і його широка 

апробація на міжнародних конференціях і семінарах. 

 

Наукова новизна отриманих результатів. Найбільш суттєві 

результати дисертаційної роботи Перевалова Л.І., які містять наукову 

новизну, наступні: 
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– вперше сформульовано та доведено наукову концепцію інноваційної 

технології переробки олійного насіння, яка забезпечує повне використання 

його харчового потенціалу; 

– вперше показано, що обробка олійного насіння під дією відцентрових 

сил з попереднім охолодженням і обрушуванням за низьких мінусових 

температур має універсальний характер, тобто придатна для насіння, що має 

крихку оболонку, в тому числі соняшника та сафлору; 

– визначено ефективні технологічні параметри обрушування 

високоолійних і кондитерських сортів насіння соняшнику і сафлору 

вітчизняних сортів, а саме температуру попереднього охолодження, вологість 

сировини, частоту обертання ротору насіннєрушки, а також вплив 

орієнтаційного фактору, які забезпечують якісний ступінь обрушування; 

– показано, що використання попередньої обробки за мінусових 

температур під час обрушування високоолійних і кондитерських сортів 

соняшнику дозволяє зменшити вихід січки у складі рушанки у 2,5–2,8 рази, 

олійного пилу у 3–5 разів, а також дроблене ядро у 1,9–2,0 разів, що 

безпосередньо пов’язано з в’язкістно-міцнистними характеристиками олії у 

ядрі насінини під час твердіння за низьких температур;  

– виявлено, що застосування мінусових температур під час 

обрушування високоолійного насіння соняшнику дозволяє зменшити втрати 

олії за рахунок зменшення заоліювання лушпиння; 

– вперше створено теоретичну закономірність, що пов’язує чинні 

уявлення щодо хімічного складу, структури та пластично-міцністних 

властивостей морфологічних складових насінини високоолійного соняшнику 

з коефіцієнтом обрушування і ступенем збереження цілого ядра. Виявлена 

закономірність розширює існуючі уявлення про можливості управління 

процесами низькотемпературного обрушування, є науковим обґрунтуванням 

прийняття технологічних рішень. Введено поняття про критичне 

співвідношення між ефективними пластичними і ефективними міцністними 

властивостями насінини та її частин, що пояснює екстремальну 

(з максимумом) низькотемпературну залежність коефіцієнту збереження 
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цілого ядра, що дозволяє також визначити положення максимуму на 

температурній шкалі обрушування.; 

– вперше виявлено реологічний характер соняшникової олії в ядрі 

насіння в діапазоні температур +20…-196°С, що пояснює зміну пружно-

пластичних властивостей плодової оболонки насіння під час обрушування; 

– вперше одержано нові наукові дані щодо впливу дії тиску і 

температури пресування сирого безлузгового ядра, одержаного за умови 

обрушування високоолійного соняшнику за мінусових температур на 

ефективність вилучення олії; 

– вперше одержано нові наукові дані щодо структурних показників, 

органолептичних властивостей соняшникової та сафлорової олій, одержаних 

з сирого безлузгового ядра методом холодного пресування, а також 

екстракційної соняшникової олії, білкового продукту та антиоксиданту, 

вилучених з харчової макухи; 

– теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено 

доцільність технології комплексної переробки насіння соняшнику з 

одночасним одержанням олії, харчових білкових продуктів і антиоксиданту 

завдяки використанню методів охолодження, підвищення селективності і 

зменшення кількості технологічних стадій; 

– теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено 

доцільність одержання харчового білкового продукту, олії та рослинного 

антиоксиданту з макухи безлузгового ядра методом кавітації. 

– набули подальшого розвитку теоретичні закономірності обрушування 

олійного насіння в умовах дії мінусових температур. 

Новизну теоретичних і технічних рішень дисертаційної роботи 

захищено патентом України на винахід. 

 

Практична значимість. 

Практичне значення одержаних результатів роботи для олійно-жирової 

промисловості полягає у створенні принципово нової ресурсозберігаючої 

екологічно безпечної технології переробки насіння соняшнику сучасної 

селекції та сафлору вітчизняних сортів, яка передбачає обрушування 
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попередньо охолодженого насіння з одержанням безлушпиного ядра 

соняшнику і ядрової фракції насіння сафлору з високим ступенем 

обрушування, достатнім для одержання харчової олії холодного пресування. 

Розроблено технологічні схеми переробки насіння соняшнику сучасної 

селекції, комплексної технології переробки соняшникової макухи з 

одержанням харчового білкового продукту, олії та антиоксиданту, 

удосконалено технологічну схему переробки насіння сафлору. 

Запропоновано сфери використання отриманого харчового білкового 

продукту, олії та рослинного антиоксиданту. 

Результати дисертаційної роботи пройшли випробування на 

підприємствах олійно-жирової та суміжних галузей, а саме основні наукові 

здобутки використовує підприємство «Завод Фадєєв Агро» під час розробки 

початкових даних для проектування нових типів насіннєрушок соняшнику 

сучасних гібридів та ліній; технологію одержання харчового соняшникового 

шроту впроваджено на НВ ПП «Інститут «ТЕКМАШ».  

Для підприємств олійно-жирової галузі розроблено та узгоджено з 

УкрНДІОЖ НААН (м. Харків) практичні рекомендації щодо впровадження 

інноваційних технологій. 

Розроблено та узгоджено Технічні умови ТУ У 10.4 – 3199908465:2020 

«Олія сафлорова харчова». 

Результати досліджень дисертаційної роботи Перевалова Л. І., які було 

проведено в період 2015-2017°рр., використовуються в наукових розробках 

Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН України (м. Харків).  

За науковим напрямком дисертаційної роботи захищено 2 кандидатські 

дисертації зі спеціальності 05.18.06, де здобувач був науковим керівником.  

Результати наукових досліджень запроваджено у навчальний процес 

кафедри технології жирів та продуктів бродіння НТУ «ХПІ». 

 

Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих 

роботах. 

Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 38 наукових 

працях, у тому числі: 15 статей у наукових фахових виданнях України, 4 статті 
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у закордонних періодичних наукових виданнях, 1 патент України, 3 – у 

галузевому виданні України; 15 – у матеріалах конференцій. 

 

Ідентичність змісту автореферату основним положенням 

дисертації.  

Зміст автореферату роботи повністю відповідає розділам дисертації та 

її основним положенням. Дисертація являє собою одноособово створену 

кваліфікаційну наукову працю, яка містить сукупність результатів та 

наукових положень, виставлених здобувачем для публічного захисту, має 

внутрішню єдність і свідчить про особистий внесок автора в науку. Тематика 

проведених досліджень відповідає паспорту спеціальності 05.18.06 - 

Технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів. 

Наведені результати визначають технічне спрямування дисертаційної роботи. 

 

Академічна доброчесність.  

Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

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

висвітлені основні наукові результати дисертаційного дослідження 

Перевалова Л.І., не виявлено. 

 

Оцінка змісту дисертаційної роботи 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджень, визначено мету і 

задачі дослідження, показано зв’язок роботи з науковими темами, 

програмами, сформульовано наукову концепцію, зазначено наукову новизну 

і практичну значущість дисертаційної роботи, зазначено особистий внесок 

здобувача, надано відомості щодо апробації та реалізації результатів роботи, 

зазначено кількість публікацій. 

У першому розділі наведено аналітичний огляд за темою 

дисертаційної роботи з використанням науково-технічної літератури за 

вибраним напрямком, в якому наведено загальну характеристику та основні 

проблеми чинної технології переробки насіння соняшнику сучасної селекції 

та насіння сафлору вітчизняних сортів. Сформульовано парадигму нової 
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технології переробки насіння соняшнику та показано, що якісне 

обрушування (в т.ч. з одержанням безлузгового ядра) є актуальним питанням 

для вирішення окресленої проблеми. 

Зазначено основні технологічні труднощі під час обрушування насіння 

соняшнику у відцентровому полі та їх причини; існуючі та перспективні 

механізми обрушування насіння соняшнику з одержанням безлузгового ядра; 

цілі та напрямки ефективного обрушування насіння соняшнику та сафлору. 

Відмічено особливості видобування рослинної олії методом 

пресування з сирого безлузгового ядра, особливо із застосуванням шнекових 

пресів. Окреслено основні напрямки наукових досліджень щодо технологій 

обрушування та пресування насіння соняшнику сучасної селекції (в т.ч. за 

умови її комплексної переробки) та насіння сафлору вітчизняних сортів.  

На основі аналізу науково-технічної інформації визначено наукову 

концепцію, сформульовано робочі гіпотези, мету та зазначено основні задачі 

досліджень. 

У другому розділі представлено методологію досліджень, виконаних у 

дисертаційній роботі. Представлено загальну характеристику олійного 

насіння, яке підлягало дослідженню. 

В розділі наведено стандартизовані та оригінальні методики, 

інструментальні методи досліджень, описано експериментальні установки та 

їх технічні характеристики. 

Експериментальні дослідження проведено у лабораторії кафедри 

технології жирів та продуктів бродіння, у науково-методичній лабораторії 

хроматографічних досліджень ДП «Укрметертестстандарт» (м. Київ), відділі 

хроматографічних та радіологічних випробувань державної випробувальної 

лабораторії харчової та сільськогосподарської продукції ДП «Харківський 

регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації» (м. Харків) та у лабораторії інструментальних досліджень 

Українського науково-дослідного інституту олій та жирів НААН України 

(м. Харків). Для виконання експериментальних досліджень використано 

сучасні інструментальні методи досліджень. 
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Обробку результатів експериментальних досліджень здійснено 

методами математичної статистики з використанням сучасних пакетів 

прикладних програм. 

Теоретичне узагальнення результатів роботи виконано з урахуванням 

передового зарубіжного досвіду щодо зазначених технологій та системного 

аналізу власних досліджень. 

У третьому розділі представлено комплекс досліджень щодо 

виявлення закономірностей обрушування насіння соняшнику 

високоолеїнового гібридного Український F1, заводської суміші гібридів, 

кондитерського сорту Лакомка, гібридів Шумер та насіння сафлору 

вітчизняних сортів Сонячний, Живчик, Лагідний. 

Подолання основних технологічних недоліків під час обрушування 

високоолійного насіння досягнуто завдяки запровадженню інноваційної 

технології обрушування насіння в охолодженому стані до мінусових 

температур, яку розроблено здобувачем на кафедрі технології жирів та 

продуктів бродіння НТУ «ХПІ».  

Виявлено, що існує можливість одержання безлузгового ядра з високим 

ступенем обрушування (до 99 %) і збереженням ядра до 95 % за температур 

охолодження від -20 до -30 °С. 

Досліджено закономірності обрушування насіння соняшнику 

означених сортів і гібридів, визначено залежність коефіцієнтів обрушування 

та збереження ядра від температури попередньої обробки насіння і частоти 

обертання ротору насіннєрушки. Показано, що раціональними умовами 

обрушування сухого насіння, які дозволяють досягнути граничну глибину 

обрушування (коефіцієнт обрушування близько 0,99) за умови мінімальних 

виходів дробленого ядра, олійного пилу та січки, є температура охолодження 

-30…-50 °С та швидкість обертання насіннєрушки 26,7 с
-1

.  

Доведено, що різниця в ступені обрушування фракції насіння за  

-30 °С и +20 °С зменшується при зниженні їх вологості і практично зникає 

при мінімальному вмісті вологи. Характеристики залежностей показників 

ефективності обрушування від фракцій насіння за товщиною, їх вологості і 

температури попередньої обробки холодом є аналогічними. Найвищі 
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значення ступеню вилучення ядра (до 100 %) отримані за вологості насіння 

0,5…3,0 % за температури попередньої обробки -30 °С. 

Створено статистичні моделі залежностей вмісту компонентів рушанки 

і показників ефективності процесу обрушування від температури 

обрушування. Ґрунтовні дослідження щодо впливу заморожування насіння 

на показники його обрушування створили наукове підґрунтя для нової 

технології обрушування насіння у замороженому стані.  

Вивчено вплив факторів – частоти обертання ротору насіннєрушки, 

температури обрушування насіння, вологості насіння та орієнтації насіння в 

момент удару об деку насіннєрушки на склад рушанки і параметри 

обрушування на відцентровій «Насіннєрушці-2 Іхно». Виявлено, що вихід 

цілого ядра та вихід непошкодженого ядра збільшується при зменшенні 

температури від +20°С до – 20°С; при збільшенні частоти обертання ротору; 

при зменшенні вологості насіння. Вищезазначене розширяє теоретичні 

аспекти щодо закономірностей обрушування насіння олійних культур у 

замороженому стані.  

Досліджено обрушування окремих фракцій сафлору вітчизняних сортів 

за різних режимів попередньої підготовки. Доведено, що обрушування 

насіння сафлору за температури 20 °С є неефективним. Визначено ефективні 

технологічні параметри обрушування цільової фракції насіння сафлору: 

інтервал температур попереднього охолодження насіння -35…-45°С, частота 

обертання ротору насіннєрушки – 28,33 с
-1

 та вологість близько 4,2 %. 

У четвертому розділі проведено дослідження з технології пресування 

попередньо охолодженого насіння соняшнику та сафлору.  

Досліджено вплив ефективності плющення (виходу олії, її кислотного 

та пероксидного чисел) сирого неподрібненого безлузгового ядра насіння 

соняшнику в залежності від температури пресування, часу обробки ядра 

вихровим магнітним полем та часу обробки надвисокочастотним 

випромінюванням на вдосконаленій зеєрній матриці.  

Підтверджено, що підвищення часу обробки ядра соняшника перед 

пресуванням вихровим магнітним полем впливає на величину пероксидного 

числа, а зниження температури пресування до 0 °С покращує як кислотне, 
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так і пероксидне числа олії. Встановлено можливість підвищення якості 

пресової олії холодного пресування із сирого безлузгового неподрібленого 

ядра шляхом зниження температури мезги, що пресується, та отримано олію, 

що перевищує за якістю олію звичайного холодного пресування. Визначено 

ефективні параметри процесу пресування: величина необхідного 

навантаження, розмір щілин між зеєрними пластинами. Отримані дані про 

умови пресування сирого безлузгового неподрібненого ядра дають змогу 

позитивно оцінювати можливість його пресування на одношнекових 

промислових пресах. Визначено органолептичні властивості, 

жирнокислотний і ацілгліцеріновий склад, склад стеринової фракції 

одержуваних олій. 

П’ятий розділ присвячено дослідженням щодо комплексної переробки 

харчової соняшникової макухи. За результатами досліджень підтверджено 

обґрунтовану гіпотезу щодо можливості одержання харчових білкових 

продуктів (борошна та шроту), олії та рослинного антиоксиданту 

екстрагуванням харчовим розчинником етанолом, або комплексним 

розчинником (гексан, етанол) в кавітаційній установці з макухи безлузгового 

ядра насіння соняшнику.  

Створено регресійні залежності ступеню вилучення олії та 

хлорогенової кислоти з макухи безлузгового ядра соняшнику від 

температури процесу та концентрації етанолу у комплексному екстрагенті. 

Обґрунтовано раціональні параметри процесу.  

Науково обґрунтовано інноваційну технологію комплексної переробки 

макухи харчової соняшникової з безлузгового ядра соняшнику, яка є 

безвідходною. Частина технологічних операцій в запропонованій технології 

скорочується порівняно з традиційною технологією екстракції. Розроблено 

проект технологічної інструкції на виробництво продуктів з макухи 

безлузгового ядра, а також виконано аналіз отриманого білкового борошна.  

Досліджено фізико-хімічні та органолептичні показники отриманих 

продуктів: шроту (борошна) соняшникового харчового, олії екстракційної. 

Експериментально обґрунтовано прогнозований термін зберігання продукції. 
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У шостому розділі представлено теоретичні узагальнення результатів 

експериментальних досліджень. Досліджено вплив температури насіння при 

обрушуванні соняшнику вологістю 1,0 і 6 % на коефіцієнт обрушування і 

коефіцієнт збереження ядра при зміні кількості обертів ротору насіннєрушки – 

20,0…26,7 с
-1
. 

Базуючись на сучасних даних про хімічний склад та структуру 

насінини, розширено теоретичні уявлення та створено теоретичну модель, що 

розкриває процеси, обумовлені впливом мінусових температур обробки 

насіння перед обрушуванням на ступінь обрушування та зберігання цілого 

ядра. Розкрито механізм впливу мінусових температур обробки насіння 

перед обрушуванням на ступінь обрушування та вихід цілого ядра. Одержані 

наукові дані не тільки розширюють теоретичні уявлення щодо механізму 

обушування сучасних сортів і ліній соняшнику і вітчизняного сафлору, а 

надають можливість керування глибиною обрушування і збереження цілого 

ядра під впливом низькотемпературного фактору. 

У сьомому розділі обґрунтовано та описано інноваційні технології 

переробки насіння олійних культур (підготовчі операції, власне 

заморожування та обрушування і пресування), які забезпечують одержання 

безлузгового ядра і харчової пресової олії (соняшникової або сафлорової), а 

також технологію комплексної переробки соняшникової макухи з одержання 

високоякісної екстракційної олії, рослинного антиоксиданту та білкового 

борошна. 

У восьмому розділі доведено еколого-економічну доцільність 

розроблених інноваційних технологій. Розраховано очікувані економічні 

показники ефективності технологій. Наукові дослідження дисертаційної 

роботи мають високий економічний потенціал, а результати роботи доцільно 

впровадити на підприємствах олійножирової галузі та суміжних галузей. 

Висновки до розділів та за результатами роботи логічно випливають з 

описаих результатів та відповідають змісту дисертаційної роботи. 
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Зауваження та дискусійні положення 

1. Вважаю доцільним зауважити, що зміна структури оболонки насіння 

під час попереднього охолодження була б очевидною та, можливо, 

зрозумілою, якби було зроблено мікрофотографії олійного насіння до і після 

обробки.  

2. У ДСТУ 7011:2009 «Соняшник. Технічні умови» відсутнє поняття 

заоліювання, це скоріше процес переходу олії з ядра в оболонку під час 

обрушування, а сама величина, що її характеризує, це, мабуть, все-таки, 

залишковий вміст олії у оболонці або згідно ДСТУ 7123:2009 «Лушпиння 

соняшнику. Технічні умови»: «Масова частка жиру й екстрактивних речовин 

в абсолютно сухій речовині, % не більше 4,5 %». У закордонній літературі це 

взагалі позиціонується як «втрати олії,% від маси переробленого насіння «під 

час обрушування».  

3. Добре було б, якби здобувач представив порівняльну таблицю в якій 

показав би як змінюється вихід пресової олії в залежності від попередньої 

обробки насіння (м'ятки): холодом; полем надвисоких частот; ферментними 

препаратами та ін. 

4. Бажано було б створити технічні умови на білкове борошно, яке 

одержано з використанням явища кавітації на стадії подрібнення.  

5. У дисертаційній роботі бажано було привести порівняльні таблиці на 

якісні показники харчових продуктів (безлушпинного ядра, олії холодного 

пресування, білкового борошна та рослинного антиоксиданту), одержаних за 

іншими технологіями (і для соняшнику, і для сафлору).  

6. У розділі «Теоретичні узагальнення результатів експериментальних 

досліджень щодо механізму руйнування плодової оболонки та збереження 

ядра під час обрушування високоолійного насіння за умови мінусових 

температур» наведено дані щодо реологічного стану соняшникової олії за 

різних температур. Стан олії оцінено чисто візуально. Чи була можливість 

інструментального визначення динамічної в'язкості. 

В дисертаційній роботі присутні орфографічні помилки, досить невдалі 

речення та присутні «русизми».  




