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РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ. НАТХНЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО МЕТИ 
 

 

Шановні колеги! 

 

Минулий рік розкрив певні труднощі у житті людства. Це насамперед 

коронавірус, який змінив устрій нашого життя. У зв'язку із пандемією 

зменшилася фізична активність людства, але при цьому зросла активність у 

сфері цифрових технологій, що у свою чергу призводить до зниження фізичної 

активності. В той же самий час смакові переваги та спосіб харчування основної 

частини людства залишаються колишніми, що призводить до погіршення 

загального стану здоров'я населення. І це лише одна зі сторін, які поєднує 

тематика нашої конференції. 

Харчування повинно відповідати фізичним навантаженням, а отже 

нагальним залишається питання зниження кількості калорій зі збереженням та 

навіть збільшенням харчової цінності. Через малорухливий образ життя 

психічна напруга у людей збільшилася, що у свою чергу призводить до 

переїдань. Спостерігається підвищення рівня хвороб, які мають не лише 

природний характер, а ще й соціальний. У теперішній час набуває актуальності 

аспект оптимізації харчування та способу життя в умовах сучасної світової 

кризи. Виникає проблема набуття гармонії при зниженій фізичної активності та 

збільшенню дистанційної роботи в сучасних умовах буття людства. 

Проведені попередні конференції наочно показують, як всього одне 

просте нововведення, засноване на людській взаємодії та підтримці, може 

допомогти безлічі людей. Втілення хороших ідей може потребувати багато 

зусиль та часу. Але коли ви оточені однодумцями, зміни відбуваються набагато 

легше.  

Метою проведення ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій і косметичній 

промисловості» є об’єднання колег, які мають схожі цілі, сприяючи створенню 

почуття спільності й дружнього соціального середовища науковців та 

працівників освіти.  

 

Зичимо Вам міцного здоров’я та натхнення в роботі! 

 

 

З великою повагою,  

Члени редакційної колегії конференції та 

колектив кафедри органічного синтезу і нанотехнологій 

Національного технічного університету  

«Харківський політехнічний інститут» 
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СЕКЦІЯ 1 

НОВІ ПРОДУКТИ НА ОСНОВІ 

БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН 

СИНТЕТИЧНОГО ТА ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА 

БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА 

СИРОВАТКОВОГО НАПОЮ НА ТОВ «ГОМОЛЗАВОД №1» 
Баліна І.С., Чабанова О.Б., Ткаченко Н.А. 

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна, 

hor3912@gmail.com, oksana_chabanova17@ukr.net, nataliya.n2013@gmail.com 

 

В усьому світі, і в Україні зокрема, постійно зростає кількість харчових 

отруєнь, алергічних реакцій на продукти харчування й випадків фальсифікації 

продукції, що призводить до конфліктів світового масштабу. Згідно з 

міжнародними вимогами до харчових продуктів контролювати тільки якість 

харчових продуктів недостатньо, оскільки це не може гарантувати її повну 

захищеність від всіх можливих відхилень. У зв’язку з цим безпечність  

харчових продуктів виходить на перший план, хоча зв'язок між безпечністю та 

якістю продуктів залишається тісним. Впровадження нових систем управління 

безпечністю та якістю продукції в сучасній харчовій промисловості – це спосіб 

вирішення згаданих проблем [1, 2]. 

Система управління якістю охоплює всю організацію (відповідальність, 

методи, процеси) і управління підприємства, вона спрямована на надійне 

виконання вимог якості [2]. 

Функціонування системи якості забезпечує економічне зростання і 

збільшує рентабельність підприємства: покращується взаємозв’язок між 

підрозділами; прозоро проходять виробничі процеси без помилок, затримок і 

відхилень; працівники підприємства з розумінням відносяться до 

технологічних процесів; нові кадри краще адаптуються до робочих процесів. 

НАССР сьогодні має міжнародне значення як особлива система для 

харчових продуктів завдяки якій гарантується безпека здоров’я споживачів. 

Розробка системи контролю якості та безпечності продукту передбачає 

впровадження семи принципів системи НАССР, які здійснюються поступово і 

поетапно. Розрізняють три стадії і 14 окремих етапів її впровадження [3, 4]. 

Стадія 1 – планування і підготовка. Підготовка включає наступні етапи: 

визначення технічного завдання; підбір групи НАССР; опис продукту; умови 

використання продукту; побудова блок-схеми технологічного процесу; 

підтвердження схеми технологічного процесу. 

Стадія 2 – розроблення плану НАССР. Розроблення плану НАССР 

включає наступні етапи: виявлення і складання переліку всіх можливих ризиків 
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і запобіжних дій; визначення критичних точок управління; встановлення 

критичних меж та робочих параметрів; встановлення системи моніторингу; 

встановлення коригуючих дій. 

Стадія 3 – перевірка та затвердження системи. Перевірка і затвердження 

системи включає: встановлення процедури перевірки; розроблення 

документації і ведення записів; періодичну перевірку плану НАССР. 

Мета роботи – розробка системи контролю якості та управління 

безпечністю при виробництві сироваткового напою оздоровчого призначення 

на ТОВ «Гормолзавод №1» у м. Одеса. 

При розробці напою використовували сироватку з-під кисломолочного 

сиру (ТОВ «Гормолзавод №1» м. Одеса), вишневий сік свіжовижатий (із 

замороженої вишні), добавку «Біойод» (ТУ 9224-003-55690368-03), пектин, 

сукралозу. Впровадження розробленого напою на ТОВ «Гормолзавод №1» 

дозволить отримати продукт підвищеної харчової цінності за рахунок 

збагачення сироватки вітамінами, мікроелементами та іншими речовинами, 

джерелом яких є вишневий сік, йодом, джерелом якого є натуральна харчова 

добавка «Біойод», з додаванням пектину і цукрозамінника. 

Отриманий сироватковий напій є низькокалорійним, оздоровчим, 

придатним для споживання людям, які мають проблеми зі щитоподібною 

залозою. Впровадження технології даного продукту на ТОВ «Гормолзавод 

№1» дозволить виробляти його без зміни технологічної лінії, але вимагатиме 

додаткового обладнання для зберігання та підготовки сировини. 

Для впровадження розробленого напою у виробництво у зв’язку із 

змінами у виборі сировині, в її підготовці та переробці, змінами складу та 

пакування продукту, проведено оцінку і аудит системи НАССР, яка 

запроваджена на ТОВ «Гормолзавод № 1».  

В результаті оцінки перевірено план НАССР, складено блок-схему 

технологічного процесу, аналізовано ризики, визначено критичні контрольні 

точки, критичні границі, проведено моніторинг продукту та коригувальні дії, 

проведено валідацію. При впровадженні напою з’являються нові потенційні 

загрози (патогенні організми, що потрапляють з сировиною), нові контрольні 

критичні точки в порівнянні із пастеризованою сироваткою. 

Проект впровадження на ТОВ «Гормолзавод №1» удосконаленої системи 

управління безпечністю HACCP має господарську доцільність та є економічно 

ефективним, про що свідчать розрахунки, зокрема рентабельності продукції, 

терміну окупності інвестиційних витрат та рентабельності інвестицій. 
 

Література 

1. ДСТУ 4161-2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів» 

2. ДСТУ ISO 9000–2001 Системи управління якістю. Основні положення та 

словник. 

3. Миронюк, Г. Посібник для малих та середніх підприємств 

молокопереробної галузі з підготовки та впровадження системи управління 
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безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР / Г. Миронюк, 

О. Дорофєєва, Г. Василенко. – К. : Проект USA ID, 2008. – 131 с 

4. Система аналізу ризиків і критичних контрольних точок НАССР. 

Рекомендації для молокозаводів зі зразками програм НАССР для молочних 

продуктів. 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

СОНЦЕЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ 
Богатирьова А.С., Трегуб О. М., Лисенко О. С., Овсяннікова Т.О. 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків,  

e-mail: annabogatiryova187@gmail.com 
 

У 21 столітті, коли люди з'ясували, як небезпечно солнце впливає на шкіру, 

засоби з SPF стають все більш затребуваними. SPF – це міра того, скільки УФ-

випромінювання потрібно для отримання сонячних опіків на захищеній шкірі 

(тобто за наявності сонцезахисного крему) відносно кількості сонячної енергії, 

необхідної для отримання сонячних опіків на незахищеній шкірі. Зі збільшенням 

значення SPF підвищується захист від сонячних опіків [1]. 

З кожним роком популярність сонцезахисних засобів зростає. Протягом 

2016–2020 років попит на засоби по догляду за сонцем виріс на 5,5 %, а 

протягом періоду 2021–2031 років прогнозується зростання ринку ще  

на 6,6 % [2]. 

Люди все більш прагнуть захисту для своєї шкіри від ультрофіолету. 

Адже ультрафіолетові промені можуть викликати появу сонячних опіків, 

пігментних плям, мутацій і цим збільшувати ймовірність раку шкіри. Крім 

цього, ультрафіолет викликає фотостаріння [2]. 

На що треба звернути увагу при покупці сонцезахисного крему?  
Перш за все на ширину спектра захисту шкіри як від UVA, так і від UVB 

променів: 

- SPF 15: ідеально підходить для щоденного, випадкового впливу, наприклад, 

прогулянки з собакою або короткі поїздки  

- SPF 30 або вище: необхідний для тривалих заходів на свіжому повітрі, 

включаючи біг на довгі дистанції, піші прогулянки, плавання.  

Також треба пам’ятати, що жоден сонцезахисний крем не є 

водонепроникним; всі вони в кінцевому підсумку змиваються. Продукти з 

написом “водостійкі” перевірені на ефективність протягом 40 хвилин, в той час 

як “дуже водостійкі” залишаються ефективними протягом 80 хвилин у воді [3]. 

Всі сонцезахисні засоби виконують одну функцію, однак механізм дії у 

них може бути різним (табл. 1). 

Хімічні сонцезахисні креми діють як губка, вбираючи сонячні промені. 

Вони містять один або декілька з наступних активних інгредієнтів: оксибензон, 

авобензон, октизалат, октокрилен, гомосалат і октиноксат. Подібний склад, як 

правило, легше втирати в шкіру, не залишаючи білих слідів. 

https://d.docs.live.net/6f41aa301f0f14b8/Рабочий%20стол/3.%09https:/www.fda.gov/about-fda/center-drug-evaluation-and-research-cder/sun-protection-factor-spf
https://d.docs.live.net/6f41aa301f0f14b8/Рабочий%20стол/1.%09https:/www.factmr.com/report/140/sun-protection-products-market
https://d.docs.live.net/6f41aa301f0f14b8/Рабочий%20стол/1.%09https:/www.factmr.com/report/140/sun-protection-products-market
https://www.skincancer.org/skin-cancer-prevention/sun-protection/sunscreen/#what
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Фізичні сонцезахисні креми працюють як щит, коли знаходяться на 

поверхні шкіри і відбивають сонячні промені. Ці креми містять активні 

інгредієнти: оксид цинку та / або діоксид титану. Такий сонцезахисний крем є 

актуальним у власників чутливої шкіри [4]. 
 

Табл. 1 – Порівняльна характеристика сонцезахисних засобів  

 

 

 

Назва La Roche-Posay 

Anthelios  

Nivea sun  

"Захист та зволоження" 

Фактор захисту SPF50+ SPF 30 

Тип Фізичний 

(неорганічний) 

Хімічний 

(органічний) 

Промені  UVA/UVB UVA/UVB 

Текстура  Нежирний. Нелипкий. 

Не залишає білих 

слідів. Містить 

термальну воду La 

Roche-Posay. 

Швидко вбирається. 

Нежирний. 

Водостійкий. Не 

залишає білих слідів. 

Тип шкіри  Чутлива суха шкіра Суха/комбінована 
 

Таким чином, можна зробити висновок, що сонцезахисні засоби 

необхідно застосовувати для того, щоб на деякий час захистити шкіру від 

ультрафіолетового випромінювання. Сонце і вітамін D життєво важливі для 

нашого здоров‘я, але надлишок сонця може викликати передчасне старіння, а 

також збільшувати ризик раку шкіри.  
 

Література 

1. Башура А.Г. Технология парфюмерных и косметических средств / 

А.Г. Башура, Н.П. Половко, Е.В. Гладух и др. − Х.: Изд-во НФАУ: Золотые 

страницы, 2002. − 272 с. 

2. Sun Protection Products Market. [Електронний ресурс]. − Режим 

доступу: https://www.factmr.com/report/140/sun-protection-products-market. 

3. All about sunscreen. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

https://www.skincancer.org/skin-cancer-prevention/sun-protection/sunscreen/#what. 

4. Sunscreen FAQS. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

https://www.aad.org/public/everyday-care/sun-protection/sunscreen-

patients/sunscreen-faqs. 

 

https://www.skincancer.org/skin-cancer-prevention/sun-protection/sunscreen/#what
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОДОБАВОК ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 

СИРКОВИХ МАС 
Гачак Ю.Р., Михайлицька О.Р., Сливка І.М., Чикачова І.І., 

Козловець М.О. 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна, ola75@ukr.net 

 

Формула їжі ХХI століття – це використання у харчовому раціоні поряд з 

традиційними натуральними продуктами також продуктів із заданими 

властивостями, тобто функціональних харчових продуктів, які охоплюють 

широкий спектр продуктів харчування та інгредієнтів з різними біологічно 

активними речовинами, які відповідають за їх ефективність у зміцненні 

здоров'я населення та профілактиці захворювань [1]. 

Виготовлення молочних продуктів вимагає пошуку як традиційних, так і 

нетрадиційних джерел сировини. Досить перспективно використовувати 

фітоспеції як фітодобавки для сиркових виробів. Застосування фітоспецій буде 

сприяти не лише одержанню додаткового прибутку у зв’язку з розробою, 

виробництвом і реалізацією нових видів продуктів, але й вирішенню такої 

проблеми підприємств харчової промисловості, як комплексна переробка 

сировини, і, пов’язаної з нею проблеми охорони довколишнього 

середовища [2]. 

У зв’язку з цим метою наших досліджень було вивчення особливостей 

виробництва сиркових мас із застосуванням фітодобавки «Українська кухня». 

Приправа « Українська кухня» є уніфікованою вітчизняною приправою, 

до складу якої входять такі компоненти: сіль кухонна, сіль йодована, сушені 

трави та овочі (морква, кріп, цибуля, петрушка, часник), перець чорний та 

куркуму. 

Кріп заспокоює нервову систему, знімає коліки у шлунку та безсоння. 

Корисний для хворих на гіпертонію та хронічну коронарну недостатність. 

Цибуля виявляє антисептичні, противірусні, протигрибкові, протимікробні, 

жовчогінні та сечогінні властивості. Вона активує метаболізм, стимулює 

органи травного тракту. Перець стимулює секреторну діяльність шлунково-

кишкового тракту, має антисептичну дію, корисний при ревматизмі та 

невралгії. Часник – хороший засіб при склерозі, малокрів’ї, гіпертонії, 

стенокардії, бронхіальній астмі. Петрушка містить широкий спектр вітамінів та 

мінеральних речовин, а також багато ефірних олій, які збуджують апетит, 

покращують травлення [3]. 

Морква містить вітаміни групи В, РР, С, Е, К, у ній є каротин – речовина, 

яка в організмі людини перетворюється на вітамін А [4]. 

Кореневища куркуми містять багато цінних елементів і біологічно 

активних речовин [3]. Споживання куркуми підвищує секрецію жовчі, 

відновлює нормальну скорочуваність жовчного міхура, в результаті чого 

запобігає утворенню каменів, збільшує секрецію підшлункової залози і 
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шлункового соку. Куркумін є сильним антиоксидантом, а також має 

протизапальну і протиракову дію [5]. 

Перша серія експериментів передбачала пошук оптимальних 

співвідношень приправи та молочної основи, тобто сиру кисломолочного 

нежирного та з м.ч.ж. 5 % [6]. 

Оцінку якісних показників досліджуваних молочних продуктів 

проводили відповідно до загальноприйнятих методик [7]. 

Нами проведені експерименти із використання фітоприправи 

«Українська кухня» у технології сиркових мас з метою пошуку оптимальних 

доз. За результатами роботи дегустаційної комісії відібрані найбільш вдалі 

зразки продукції. 

Аналіз розроблених рецептур свідчить про те, що вид «молочної основи» 

впливає на співвідношення рецептурних компонентів. Так, із збільшенням 

жирності сиркової маси кількість універсальної приправи також зростає. 

Таким чином, обґрунтовано доцільність застосування вітчизняної 

фітоприправи «Українська кухня» у технології сиркових мас. Виготовлення 

продукції із фітоприправою передбачено проводити за традиційною 

технологією. 
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В теперішній час біологічно активні речовини (БАР) природного 

походження знайшли широке застосування у харчовій і фармацевтичній 

промисловості. Ефективність і їх безпека характеризуються м'якою і плавною 

дією на організм і відсутністю несприятливих побічних дій при тривалому 

застосуванні [1]. Дослідження природних джерел БАР і розробкана їх основі 

ефективних засобів і оздоровчих добавок для профілактики і лікування 

багатьох захворювань є актуальним і перспективним завданням [1,2]. 

Заслуговують на увагу оздоровчо-профілактичні композиції, які включають 

комбінації соєвого фосфоліпідного комплекса, екстрактів лікарських рослин і 

БАД на їх основі [2]. 

Оздоровчо-профілактичні композиції, що включають комбінації соєвого 

фосфоліпідного комплексу як основного компонента і сухих екстрактів 

лікарських рослин, призначених для використання в якості основи для 

біологічно активних добавок (БАД) до їжі, застосовують для профілактики, 

допоміжної терапії та підтримки в фізіологічних межах функціональної 

активності ряду систем в організмі людини. 
Відомі БАД, що містять соєві фосфоліпіди - "Stern Lecithin" (Німеччина), 

"Лецитин гранульований" і "Мослецитин" (Росія), в яких на частку 

фосфатидилхоліна припадає 23 %; "Лецитинхолін", що містить 35 % 

фосфатидилхоліну ("Емріон", США); "Premium lecithin" компанії "New Spirit 

Naturals" та інші [3]. Рекомендовані дози споживання коливаються в досить 

широкому діапазоні (від 1 до 14 г в день і в окремих випадках аж до 35 г). 
Відомі також БАД, що містять фосфоліпіди в якості рядового 

компонента, наприклад БАД "Beauty" (Vision International People Group), що 

представляє собою вітамінний комплекс з рослинними і тваринними 

компонентами, в якій на частку лецитину (соєвий фосфоліпідний комплекс) 

припадає 6 %. Або, наприклад, БАД "Тейк Хат" (Емріон, США), в якій на 

частку фосфоліпідів припадає 11 % і яка містить також холін, інозитол, ліпоєву 

кислоту, вітаміни, мікроелементи і хондроїтин сульфат. 
Відома харчова добавка, яка містить фосфатидилхолін (ФХ), 

фосфатидилінозитол (ФІ) і / або фосфатидилетаноламін (ФЕ), соєвий лецитин, 

один або кілька мукополісахаридів, ніацин і діоксид кремнію, кремнієву 

кислоту і / або органічні ефіри кремнієвої кислоти. БАД призначена для 

поліпшення стану пацієнтів із серцево-судинними порушеннями в 

рекомендованій дозі 4–32 г щодня [3]. 
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Відомо, що фосфоліпіди є основним структурним компонентом всіх 

клітинних і субклітинних мембран, забезпечуючи їх нормальну структуру і тим 

самим нормальне функціонування клітин [4]. Подібність рослинних 

фосфоліпідів з власними фосфоліпідами людини і обумовлена цим схожістю 

здатність соєвих фосфоліпідів вбудовуватися в біомембрани клітин і 

ліпопротеїни крові дозволяє рослинним, зокрема соєвим, фосфоліпідам 

попереджати цілий ряд можливих патологічних процесів. Експериментальними 

і клінічними дослідженнями показано, що фосфоліпіди відіграють важливу 

роль в метаболізмі організму людини, виявляють мембраностабілізуючу, 

гепатопротекторну, ліпотропну, антиатерогенну і цілий ряд інших 

властивостей. Самі не володіючи антиоксидантними властивостями, 

фосфоліпіди є синергистами багатьох антиоксидантів, що входять в систему 

неферментативного антиоксидантного захисту ліпідів в організмі людини, 

наприклад токоферолів [4]. Крім того, вони сприяють всмоктуванню і кращому 

засвоєнню жиророзчинних вітамінів A, D, E і К; убіхінонів і ряду інших 

біоактивних речовин. 
Завдання практичної медицини полягає в посиленні і розширенні спектра 

оздоровчо-профілактичних властивостей соєвого фосфоліпідного комплексу за 

допомогою екстракту або екстрактів лікарських рослин за рахунок 

біологічного синергізму в дії фосфоліпідів і рослинних екстрактів, що 

визначається наявністю загальних мішеневих систем, окремих органів або 

метаболічних процесів, і використання фосфоліпідів як синергістів в 

антиоксидантній дії екстрактів, що містять речовини фенольної природи. 
Для оздоровчо-профілактичних композицій, що включають комбінації 

соєвого фосфоліпідного комплексу, на частку якого припадає 40–88 % і в 

якому вміст фосфатидилхоліну становить 40–80 %, і одного або декількох 

сухих екстрактів лікарських рослин, що містять речовини фенольної природи з 

масовим співвідношенням яких з фосфоліпідним комплексом варіює в 

основному в діапазоні від 1: 8 до 1: 2. 

Біологічно активна добавка на основі зазначеної композиції може 

додатково включати кофермент Q10 і / або окремі вітаміни або вітамінні 

премікси, і / або мікроелементи цинк і / або селен і фармацевтично прийнятні 

допоміжні речовини (целюлоза мікрокристалічна, крохмаль, лактоза, магнію 

стеарат, кальцію стеарат, кальцію карбонат і ін.) в кількості 15–22 мас.%. 
Оздоровчо-профілактична композиція характеризується тим, що соєвий 

фосфоліпідний комплекс не тільки виступає в ролі основного компонента, а й 

має високу частку фосфатидилхоліна – найбільш значимого за активністю 

фосфоліпіда; характеризується тим, що присутні екстракт або поєднання 

екстрактів лікарських рослин дозволяють надати задані властивості композиції; 

характеризуються тим, що фосфоліпіди виступають в ролі синергістів в 

антиоксидантій дії екстрактів, що містять сполуки фенольної природи [2,5]. Це 

важливо, оскільки активація перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) вільними 

радикалами вважається одним з найважливіших ланок багатьох патологічних 

процесів, наприклад канцерогенезу, ішемічного пошкодження міокарда, 
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атеросклерозу, пошкоджень гепатобіліарної системи, мозку та ін., а також 

процесу старіння організму, в основі якого лежить накопичення незворотних 

ушкоджень мембран. Активація вільнорадикального окиснення ліпідів 

незалежно від природи активатора і механізму реалізації індукції пероксидації 

призводить до деструкції мембранних структур, активації ферментних систем. 

Тому питання постачання організму людини натуральними антиоксидантами 

стоїть досить гостро. В сучасних умовах екологічного неблагополуччя, 

несприятливого впливу цілого ряду факторів, пов'язаних з харчуванням, 

щоденним нервовим напруженням, частим використанням лікарських 

препаратів і старінням, БАД на основі композиції, яка має антирадикальні 

властивостями, можуть відігравати значну роль в профілактиці цілого ряду 

патологічних процесів, захищаючи організм від вільнорадикальних 

пошкоджень [2]. 
Оздоровчо-профілактичні БАД на основі позначених композицій можуть 

не тільки служити джерелом холіну, поліненасичених жирних кислот, 

натуральних антиоксидантів, коферменту Q10, вітамінів, мікроелементів цинку 

і селену, а й здатні викликати в організмі біологічні ефекти, спрямовані на 

відновлення метаболічних відхилень, в першу чергу в системі "перекисне 

окиснення ліпідів – антиоксидантний захист, надавати оздоровчо-

профілактичну дію, сприяти зміцненню організму і поліпшенню самопочуття. 
В позначених композиціях екстракти лікарських рослин 

використовуються в встановлених ефективних кількостях, кофермент Q10, 

вітаміни і мікроелементи використовуються в межах рекомендованих норм 

добового споживання, а в якості допоміжних наповнювачів використовуються 

загальноприйняті речовини [2]. 
Прикладами цільового використання екстрактів в оздоровчо-

профілактичних композиціях можуть бути наступні: 
1. Екстракти рослин, що сприяють підвищенню стійкості організму до дії 

широкого кола фізичних і розумових перевантажень і багатьох 

психотравмуючих чинників і придбання неспецифічної стійкості до ряду 

інфекційних захворювань.  

2. Екстракти рослин, які надають сприятливий вплив на серцево-судинну 

систему.  

3. Екстракти рослин, які надають сприятливий вплив на гепатобіліарну 

систему.  
4. Екстракти рослин, які надають сприятливий вплив на шлунково-

кишковий тракт і володіють седативним ефектом.  

5. Екстракти рослин, що сприяють зміцненню природної захисної 

системи організму.  

Можна навести такі приклади, що демонструють синергізм соєвого 

фосфоліпідного комплексу в композиції з екстрактами лікарських рослин 

(дослідження in vitro), і БАД на основі відповідних композицій [2,6]. 
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Ефект синергізму визначають по інгібуванні компонентів композиції на 

процес окиснення модельного субстрату, що оцінюється хемілюмінесцентним 

методом [2,6]. 
Приклад 1. Посилення фосфоліпідами інгібуючої здатності окремого 

екстракту. Комбінація фосфоліпідного комплексу (ФЛ-комплекс) з вмістом 

фосфатидилхоліну (ФХ) = 78 % з екстрактом листя аронії чорноплідної і 

співвідношенням екстракту і ФЛ-комплексу= 1:7. Спостерігалося збільшення 

інгібуючої здатності екстракту в 3,2 рази. Ступінь синергізму складав 69 %. 
Приклад 2.Посилення фосфоліпідами інгібуючої здатності суміші двох 

екстрактів. Комбінація ФЛ-комплексу (вміст ФЛ = 40 %) з сумішшю екстракту 

чашолистиків гібіскуса і флавоноїдного комплексу "Сибларекс" (екстракт 

деревини модрини) з співвідношенням суміші екстрактів і ФЛ-комплексу = 1:6. 

Спостерігалося збільшення інгібуючої здатності суміші екстрактів в 

1,3 рази. Ступінь синергізму ФЛ і суміші екстрактів складає 24 %.  
Приклад 3. Посилення фосфоліпідами інгібуючої здатності суміші трьох 

екстрактів. Комбінація ФЛ-комплексу (ФЛ = 40 %) з сумішшю екстрактів 

левзеї софлоровідної, елеутерококу колючого і зеленого чаю з 

співвідношенням екстрактів в сумі і ФЛ-комплексу = 1:3. Спостерігалось 

збільшення інгібуючої здатності суміші екстрактів в 1,9 рази. Ступінь 

синергізму між ФЛ та сумішшю екстрактів складав 48 %. 
Таким чином, соєвий фосфоліпідний комплекс виступає в оздоровчо-

профілактичних композиціях в ролі синергіста, збільшуючи інгібуючу 

здатність окремого екстракту або суміші екстрактів лікарських рослин. 
Приклади, які демонструють ефективність оздоровчо-профілактичних 

композицій і БАД на їх основі: 
1. Оздоровчо-профілактична БАД, призначена для профілактики і 

підтримки в фізіологічних межах функціональної активності гепатобіліарної 

системи. 
Склад БАД (капсула масою 500 мг) містить: соєвий фосфоліпідний 

комплекс – 290 мг; сухий екстракт плодів розторопші плямистої (Silybum 

marianum L.) – 70мг; сухий екстракт трави звіробою звичайного (Hypericum 

perforatum L.) – 40мг; сухий екстракт трави і коріння кульбаби лікарської 

(Taraxacum officinale Wigg) – 30мг; лактози – 97мг; стеарата магнію – 3мг. 
Антирадикальна активність зазначеної оздоровчо-профілактичної 

композиції в системі in vitro перевищує відомий лікарський засіб Легалон 70 на 

основі екстракту плодів розторопші плямистої (Німеччина) в 2,2 рази. БАД 

сприяє стабілізації мембран гепатоцитів, регенерації пошкоджених клітин 

печінки, нормалізації утворення, відтоку і складу жовчі і захисту печінки від 

токсичних ушкоджень, пригнічує активацію процесу перекисного окиснення 

ліпідів. Експериментально продемонстровано виражений захисний ефект 

профілактичного введення зазначеної композиції в умовах токсичного 

ураження печінки чотирьоххлористим вуглецем. БАД помітно послаблювала 

наслідки гострої інтоксикації чотирьоххлористим вуглецем – цитоліз, 

пригнічуючи підвищення в сироватці крові рівня активності ферментів-
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маркерів цитолізу (аланінамінотрансферази і аспартатамінотрансферази) в 

сироватці крові, і перекисне окиснення ліпідів, пригнічуючи утворення в 

тканині печінки продуктів перекисного окислення ліпідів – малонового 

діальдегіду і дієнових кон'югатів. Приймають БАД по одній капсулі 2 рази на 

день після їди, запиваючи водою. 
2. Оздоровчо-профілактична БАД, що надає благотворний вплив на 

серцево-судинну систему. 
Склад БАД (капсула масою 500 мг) містить: соєвий фосфоліпідний 

комплекс – 350 мг; сухий екстракт шоломниці байкальської (Scutellaria 

baicalensis Georgi), 50 мг; кофермент Q10 – 10 мг; целюлоза мікрокристалічна 

– 88мг; стеарат магнію – 2мг. БАД сприяє нормалізації енергетичного обміну, 

нормалізації артеріального тиску, зниження рівня холестерину і тригліцеридів 

в крові і профілактиці атеросклерозу. Приймають БАД по 1–2 капсули двічі на 

день після їди, запиваючи водою. 
Таким чином переваги оздоровчо-профілактичних композицій на основі 

соєвого фосфоліпідного комплексу в поєднанні з екстрактами лікарських 

рослин полягає в тому, що: 
1. Відносна частка в композиціях фосфоліпідів 40–88 % і високий вміст в 

них фосфатидилхоліну 40–80 мас.% підвищують ефективність їх дії і 

дозволяють виступати не тільки як джерело есенціальних компонентів 

харчування (головним чином холіну) і постачальником цільних фосфоліпідних 

молекул (головним чином фосфатидилхоліну), але і слугувати засобом 

профілактики розвитку атеросклерозу, мембраностабілізуючим і 

гепатозахисним засобом. 
2. Екстракти лікарських рослин дозволяють не тільки посилити дію 

фосфоліпідів за рахунок біологічного синергізму і загальних мішеневих 

систем, окремих органів і метаболічних процесів, а й надати композиції задані 

властивості. 
3. Фосфоліпіди, самі не маючи антиоксидантну активність, виступають в 

композиції в ролі синергістів щодо екстрактів лікарських рослин, що 

виявляють антиоксидантну активність, посилюючи їх ингібуючу  здатність. 
4. Використовувані в композиціях співвідношення екстрактів лікарських 

рослин, що містять фенольні сполуки, і соєвого фосфоліпідного комплексу від 

1:8 до 1:2, що визначаються вмістом фосфатидилхоліна в фосфоліпідному 

комплексі і вмістом сполук фенольної природи в екстрактах дозволяють 

забезпечити оптимальну ступінь прояву синергізму як в разі одного екстракту, 

так і суміші екстрактів при наявності або відсутності синергізму між окремими 

екстрактами. 
5. Поєднання фосфоліпідного комплексу і екстрактів лікарських рослин, 

що містять сполуки фенольної природи, сприяє збереженню антирадикальної 

активності екстрактів і надає композиції антирадикальні властивості. 
 



 

26 
 

Література 

1. Белоусова О.В. Биологически активные добавки как перспективное 

направление развития фармацевтического рынка / О.В. Белоусова, 

Е.А. Белоусов, А.О. Иващенкова // Научный результат.Медицина и фармация.-

2016.-Т.4.-№4.-С.89-94. 

2. Антирадикальная активность растительных экстрактов и их 

оздоровительно-профилактические комбинации с фосфолипидным комплексом 

/ В.С. Баранова, И.Ф. Русина, Д.А. Гусева и др. // Биомедицинская химия.-

2012.-Т.58.-Вып.6.-С.712-726. 
3. Семенова С.Б. Оздоровительные добавки в питание. Справочник. М. - 

"ДеКА".- 1998,256с. 

4. Биологическая активность соевых фосфолипидов / О.М. Ипатова, 

Н.Н.Прозоровская, И.Н.Торховская и др. // Биомедицинская химия.-2004.-Т.50. 

- №5. - С. 436-450. 
5. Гордієнко А.Д. Антиоксидантна і гепатопротекторна активність 

комбінації фосфатиділхоліну із сої і кверцетину / А.Д.Гордієнко, Г.О.Бастова // 

Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. Науково-

практичний журнал. - 2018. – №1 (Ветеринарні науки). – С.94- 98.  

6. Гордієнко А.Д. Інгібування Н2О2-індукованої люмінолзалежної 

хемілюмінісценції сироватки крові щурів новими  рослинними  поліфенолами / 

А.Д. Гордієнко, Л.В. Яковлєва // Медична хімія. – 2008. – Т.10.- №1. – С.80–83. 

 

 

MOLECULAR DOCKING STUDY OF SOME  

INHIBITORS OF β-GLUCOSIDASE 
Gurova Y.O., Roshal A. D., Kyrychenko A. V. 

Research Institute of Chemistry,  

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine 

yuliagurova8@gmail.com 

 

β-Glucosidase (β-D-glucoside glucohydrolase, EC 3.2.1.21) is an enzyme from 

the group of hydrolases that are involved in the processing of glycoproteins. It is 

present in cellulase and completes the final stage of cellulose hydrolysis, converting 

cellobiose into glucose. This reaction is always under control because its product 

(glucose) inhibits it [1, 2]. Since this enzyme can specifically cleave the glycosidic 

bond, it supports the normal biological processes of organisms, such as metabolism, 

biotransformation, protection from pathogens in plants and catabolism of glucoside 

ceramide in human tissues and cell walls [3]. In medical diagnostics, monitoring the 

level of β-glucosidase activity is an important indicator for the diagnosis and 

treatment of many diseases. Therefore, glucosidase inhibitors are currently of interest 

owing to their promising therapeutic potential in the treatment of disorders such as 

diabetes necrotizing enterocolitis, human immunodeficiency virus (HIV-1), hepatitis 

B virus (HBV), type 2 diabetes and other viral diseases [1, 4]. 



 

27 
 

Among the various types of glucosidase inhibitors, disaccharides, iminosugars, 

carbasugars, and thiosugars play an essential role [5]. However, some more effective 

inhibitors of glucosidases from tea polyphenol extracts, which are not based on a 

sugar scaffold, have recently been proposed [3, 5, 6]. To evaluate the molecular level 

details of the inhibition activity of these inhibitors, we carried out a molecular 

docking study. The selected list of some inhibitors, composed of some natural 

compounds and the well-known iminosugar inhibitor (3S,4S,5R)-3-(hydroxymethyl)-

piperidine-3,4,5-triol are given in Table 1.  

The inhibition activity of selected candidates was screened by molecular 

docking against β-glucosidase (PDB code 4A3Y). The preparation of the receptors 

and ligands was carried out using the AutoDock Tools (ADT) software, 

version 1.5.7 [7]. The addition of hydrogen, the calculation of the Gasteiger charges 

of the receptor, and ligands were also performed using the ADT software. Molecular 

docking calculations were performed with the AutoDock Vina 1.1.2 software [8]. 

During the docking, the receptor was kept rigid and the ligand molecules were 

conformational flexible. In the Autodock Vina, the Lamarckian genetic algorithm 

was used as a research parameter and the exhaustiveness parameter was equal to 64. 

The size of the cubic box generated by ADT in the active site region of the β-

glucosidase receptor was assigned to be 60×60×60 Å. The grid-point spacing was set 

to 0.375 Å. The best docking mode corresponds to the largest ligand-binding affinity.  

A long active site cleft of β-glucosidase that provides many water-mediated 

hydrogen bonds and aromatic-stacking interactions has been suggested as a critical 

scaffold for efficient hydrolysis and trans-glycosylation of oligosaccharides by 

diverse family β-glucosidases, so that this region of the enzyme is commonly 

considered as the active target in molecular docking studies [3, 6, 9].  

 

Table 1. Molecular docking results of some selected inhibitors of β-glucosidase 

Studied inhibitors Binding energy 

(Kcal/mol) 

validamycin -8.6 

gallic acid -6.4 

epigallocatechin -8.9 

cryptochlorogenic acid -8.6 

(3S,4S,5R)-3-(hydroxymethyl)- 

piperidine-3,4,5-triol 
-6.2 

 

Among our trial dataset, three compounds revealed the high-binding score 

towards the target receptor, varying in a range of -8.6…-8.9 kcal/mol, respectively 

(Table 1). It should be noted that in molecular docking, more negative binding 

affinity indicates a more favorable protein-ligand complex. Among the studied 

compounds, epigallocatechin revealed the highest binding energy of -8.9 kcal/mol.  
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Epigallocatechin (EGC) is polyphenol, which is the most abundant tea 

extract [10]. It has been reported that the galloyl moiety of EGC plays a crucial role 

in the benefits of tea catechins, especially in lipid-lowering effect [11, 12]. 

Compared to other tea catechins, a galloyl moiety of EGC possesses the most 

biological activities [11]. 

Figure 1 shows the best scored docked pose of epigallocatechin bound to the 

β-glucosidase enzyme. The inhibitor penetrates deeply into a hydrophobic pocket of 

the enzyme so that it becomes surrounded by aromatic side-chains of Trp188, 

Tyr200, Prp392, Trp424, and Trp477, respectively (Insert of Fig. 1). Moreover, 

hydrogen bonding of epigallocatechin with His180, Gln276 and Trp477 plays a 

crucial role in binding the ligand to the active site pocket of β-glucosidase. Thus, our 

molecular docking results suggest that the ligand's interactions with the enzyme are 

driven by the complex interplay of its aromatic π-π stacking interactions with Trp 

and Thr moieties and H-bonding interactions of terminal hydroxyl groups of the 

ligand with surrounding polar groups of the enzyme. 

 

 

Figure 1. The best docking pose of epigallocatechin at β-glucosidase enzyme (PDB 

code 4A3Y). The enzyme is shown as a ribbon model in gold and the inhibitor is 

represented as a licorice model. An insert outlines protein-ligand interactions of 

epigallocatechin with neighboring enzyme residues. 

Summary: Molecular docking was carried out to study the molecular aspects 

of the enzyme-ligand interactions for some tea polyphenols and the iminosugar 

derivative as promising inhibitors for β-glucosidase. The selected dataset was 

screened to find hit-molecules showing high-targeting activities against the target 

enzyme using AutoDock Vina tools. Based on the docking binding energy criterion, 

epigallocatechin was identified as a top-ranking inhibitor. We found that protein-
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ligand interactions are driven by the complex interplay of aromatic π-π stacking and 

H-bonding with surrounding polar groups of the enzyme. Our results provide 

molecular insights for further design of novel polyphenol derivatives, such as 

polyhydroxy-3-OH-flavanols and their glycosides as novel fluorescent probes for the 

evaluation of β-glucosidase activity using excited-state intramolecular proton 

transfer phenomenon (ESIPT). 
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В эстетической медицине, в программе по уходу за кожей лица, 

применяют химический пилинг, который является одним из 

косметологических процессов, необходимым для регенерации клеток, ведущих 

к «омоложению кожи». Химический пилинг дает возможность выполнять 

контролированную реакцию между активным химическим компонентом, 

необходимым для деструкции старых клеток эпидермиса и структурными 

элементами кожи [1]. В результате химического пилинга происходит активация 

синтеза эпидермальных липидов и митотическая активация базальных 

кератиноцитов [2]. К сожалению, химический пилинг ведет к повреждение 

кожного покрова и воспалению дермального матрикса, что вызывает 

покраснение кожи и может быть связано с образованием активных молекул 

кислорода- свободных радикалов (
•
ОО,

•
NO,

•
ОН). Реакции между радикалами 

кислорода и биомолекулами превращают эти биомолекулы (LН) в радикалы 

(
•
L, LOO

•
), которые взаимодействуют с другими  биомолекулами, что запускает 

цепную реакцию характерную для оксидативного состояния. 

В косметологии, для нейтрализации оксидативного состояния в 

постпилинговый период, применяют средства в состав которых включены 

такие компоненты, как липоевая кислота, аскорбиновая кислота, коэнзим Q10, 

токоферол и др., которые необходимы для уменьшения воспалительных 

процессов в коже. Однако, необходимо отметить, что не все компоненты, 
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которые применяют для ухода за кожей лица после пилинга, обладают высокой 

активностью нейтрализации воспалительного процесса. 

 Для регенерации кожи в постпилинговый период, учитывая известные 

механизмы оксидативного стресcа[3], необходимы многофункциональные 

компоненты, которые могут влиять на различные звенья воспалительного 

процесса. Такими многофункциональными компонентами для косметологии. 

могут быть натуральные фенольные антиоксиданты, которые тормозят 

перекисное окисление липидов путем нейтрализации Н2О2 и радикалов 

липоперекисей, выполняют хелатирование Ме
n+ 

для подавления 

прооксидантной активности (образование радикала 
•
ОН ) [ 4,5], обладают 

антимикробной [6] функцией. 

Механизм влияния фенольных антиоксидантов на подавление 

оксидативного стресса, может быть связан с тем, что молекулы флавоноидов 

содержат гидрокси – и метоксигруппы в различных положениях [5], а это дает 

возможность таким молекулам влиять на звенья реакций связанных с 

воспалительным процессом – образование из арахидоновой кислоты 

простагландинов, лейкотриенов, тромбоксанов и простациклинов с участием 

цикло- и липооксигеназ [7, 8]. Флавоноиды могут ингибировать пути синтеза 

медиаторов воспаления в тканях [9], и таким образом влиять на реакции 

генерации активных форм радикалов кислорода. 

  Известно, что в биологической системе, развитие оксидативного 

состояния связано с пероксидацией липидов при следующих условиях: 

1. Образование радикалов кислорода, О2
•-
 ,
•
ОН,

1
О2 и др. 

Для дыхательной цепи, промежуточным или конечным продуктом является 

анион-радикал кислорода О2
•-
 (значение окислительно-восстановительного 

потенциала- Е
о 
О2

•-
,2Н

+
/Н2О2 = 0,94 В), который образуется в результате 

ферментативных процессов активируемых оксидоредуктазами [3, 7]. Далее О2
•-
 

принимает участие в реакции Хабера-Вейса – образование in vivo радикала 
•
ОН 

(Е
о •
ОН,Н

+
/Н2О = 2,31 В) [4]: 

 

H2O2  +  О2
•-
  → O2 + HО

•
+ OH

-
 

Кроме этой реакции, другим основным  путем образования радикала 

HО
•
является реакция Фентона (Cu

+
, Fe

2+) 
:  

 

Fe
3+
+ О2

•-
→ Fe

2+
  + О2 

Fe
2+

 + Н2О2 → 
•
ОН + OH

- 
+ Fe

3+
 

2. Наличие полиненасыщенных жирных кислот (LH) в липидном слое 

мембраны клетки: линолевая (18:2,∆
9,12

); линоленовая (18:3,∆
6,9,12

); 

арахидоновая (20:4 , ∆
5,8,11,14

) [7]. Внедрение радикала 
•
ОН в липидный слой 

мембраны ведет к отрыву атома водорода от молекулы LH и образованию 

липидных радикалов: LHL
•
LOO

• 
L

•
 , E

o 
L
•
,H

+
/LH = 0,60B [4, 10] 

3. Металлы переменной валентности : Me
n+
+Н2О2Me(n+1)+  +

•
ОН+ OH

-  
[11] 
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Цель работы – получить антоциановые комплексы ягод Ribes nigrum и Aronia 

melanocarpa; определить антиоксидантную, хелатирующую и антимикробную 

активность антоциановых биокомплексов. 

Материалы и методы. 

 Фенольные антиоксиданты. Экстракты антоциановых комплексов 

(АЦК- комплекс биологически активных веществ), были выделены из ягод 

смородины черной (Ribe snigrum) и аронии черноплодной (Aronia 

melanocarpa), экстрагент – подкисленный 96 % этиловый спирт. Этиловый 

спирт удален на ротационном испарителе при 60 °С, концентрат антоциановых  

комплексов получен вакуумной сушкой при температуре 35 °С. 

 Антиоксидантная активность. Антиоксидантную активность 

экстрактов АЦК определяли потенциометрическим методом с применением 

медиаторной системы К3[Fe(CN)]6/К4[Fe(CN)]6 в электрохимической ячейке с 

Pt электродом (ЭПЛ-02) и хлоридсеребряным электродом (ЭВЛ-1М4), 

вольтметр В2-34. Количественную оценку АОА выполняют с применение 

стандартного образца- галловая кислота, интервал калибровочных растворов 

1,7 мг/см
3
 – 0,021 мг/см

3
. Этот интервал калибровочных  растворов необходим 

для построения градуировочного графика и определения Сх, рис. 1. 

Интегральное значение АОА (мг/г) 

находят по формуле: 

АОА=VA•Cx•V1/VA•m
-1
,где VА – объем 

образца для анализа, см
3
; Сх – значение 

антиоксидантной активности по 

градуировочному графику, мг/см
3
; V1 – 

общий объем анализируемого образца, см
3
; 

V1/VA– разбавление; m – масса 

анализируемого образца, г. 

Рисунок 1 – График изменения аналитического сигнала (Е,мВ) для 

калибровочных растворов галловой кислоты(С,мг/см
3
) в реакции 

восстановления Fe
3+
Fe

2+ 

 Абсорбционная спектрофотометрия. Регистрация абсорбционных 

спектров, c измерением оптической плотности антоциановых и хелатных 

комплексов, проведена на спектрофотометреUV-2600 (Shimadsu) в области 

длин волн 210–850 нм. Абсорбционный спектр антоциановых комплексов 

записан для образцов с концентрацией 100мкл АЦК в 20см
3
Н2О, кювета 10 мм. 

Хелатные комплексы для Ribes nigrum и Aronia melanocarpa получены в 

реакции между раствором АЦК (нативная форма) и ионами 3мм раствора Cu
2+ 

(1:1, по объему), объем образца для анализа – 100 мкл хелатного комплекса в 

20 см
3 
Н2О, кювета 10мм.  

 

 Штаммы микроорганизмов. Определение антимикробной 

характеристики осуществляли методом диффузии в агарный гель в трех 
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повторениях с каждым образцом АЦК. Тест-штаммы получены от лаборатории 

медицинской микробиологии ГУ «Институт микробиологии и иммунологии 

им. И.И. Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины». 

Для оценки антимикробной активности препаратов использовали следующие 

тест-штаммы Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli АТСС 25922, 

Bacillus subtilis ATCC 6633, Pseudomonasa eruginosa АТСС 27853. Чистоту 

каждой культуры микроорганизма было подтверждено по типовым 

морфологическими, тинкториальных, культуральным и биохимическим 

свойствам.  

 Бактериальные тест-штаммы культивировали на питательном агаре при 

температуре 37 ℃ в течение 24 часов. Для получения микробной суспензии 

выросшую  культуру смывали  с поверхности питательной среды стерильным 

физиологическим раствором, содержащей 9 г / л натрия хлорида. Микробная 

нагрузка (по стандарту McFarland) составляла 10
7
 микробных клеток на 1 мл 

среды. В работе использовали 18–24 ч культуру микроорганизмов и агар 

Мюллера-Хинтона. Определение антимикробной активности осуществляли 

методом диффузии в агар в двух слоях сплошной питательной среды в чашках 

Петри. В нижнем слое использовали «голодную» не засеяную среду, 

представляющую собой подложку высотой 10 мм, на которую строго 

горизонтально устанавливали 3 тонкостенных цилиндра из нержавеющей стали 

диаметром 8 мм и высотой 10 мм. Вокруг цилиндров заливали верхний слой из 

питательной агаризованной среды, (расплавленного и охлажденного до 40 °С), 

в который вносили соответствующий стандарт суточной культуры 

микроорганизма. Объем среды для верхнего слоя колебался от 14 до 16 мл. 

После застывания агара цилиндры вытаскивали стерильным пинцетом и в эти 

лунки помещали образцы антоциановых комплексов. Чашки оставляли на 

30 минут при комнатной температуре, а затем помещали в термостат при 

температуре 37 °С на 18–24 часа. После инкубации на фоне равномерного 

бактериального газона оценивали наличие или отсутствие вокруг дисков 

диаметры зон подавления роста. 

Обсуждение результатов. 

 Антиоксидантная активность для АЦК Ribes nigrum находится на уровне 

1,9±0,05 мг/г (n=4,P=0,95), а для АЦК Aronia melanocarpa – на уровне 

2,21±0,03 мг/г (n=4, P=0,95), что позволит в постпилинговый период «быстро 

запустить» систему глутатиона и восстановить редокс-гомеостаз в клетках.  

Это утверждение основано на том, что редокс–потенциалы Ribes nigrum 

(Е
о

Ox/Red= 0,200–0,400 В) и Aronia melanocarpa (Е
о 

Ox/Red= 0,270 В), ниже, чем у 

витамина С(Eascorbyl•,H+/ascorbate = 0,280 В) и витамина Е (Е α-Тoc•,H+/α-ТocH = 0,500 В) 

[4], следовательно, эти АЦК, в роли редокс-активаторов, когут обеспечить 

восстановительными эквивалентами систему глутатиона : АЦК-OH 

АЦКO
•
 + H

+
 ; NADPH+H

+
+GSSH 2GSH + NADP

+
. Далее GSН восстановит 

окисленные формы витаминов С и Е, которые необходимы для защиты 

мембраны клетки, при окислении полиненасыщенных жирных кислот [12,13]. 
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 В биологической системе, в результате развития оксидативного стресса, 

основными активаторами образования токсического радикала НО
•
 являются 

ионы металлов Me
n+

(Fe
2+

,Cu
+
), которые в результате окислительно-

восстановителых реакций превращаются в ионы Me
n+1

 (Fe
3+

,Cu
2+
). Ферментная 

система биосреды (СОД) проводит редокс-регуляцию высокореакционнных 

радикалов кислорода: ОО
-
  +ОО

-
  О2 + Н2О2, однако, в дальнейшем, не менее 

активная Н2О2 принимает участие в реакции Хабера-Вейса и Фентона.  

 Антоциановые биокомплексы, как сложные по химическому составу 

соединения, у молекул  которых  гидроксильные и карбонильные группы могут 

быть расположены рядом [14], должны иметь несколько сайтов 

взаимодействия с центральным атомом (Fe,Cu) [ 15 ].Согласно полученным 

результатам, у абсорбционного спектра АЦК Aronia melanocarpa, точка 

максимума находится при λ=512 нм, а у хелатного комплекса, образованного в 

реакции между молекулами Aronia melanocarpa и ионамиCu
2+
, точка 

максимума, в спектре, отмечена при λ = 495 нм. Смещение точки максимума 

составляет 15 нм, следовательно, in vivo реакция хелатирования ионов Me
n+

 и 

Me
n+1

 [5,15,] изменит каталитическую активность этих ионов, что приведет к 

снижению количества образующихся молекул Н2О2 и радикала НО
•
. Для АЦК 

Ribes nigrum образование хелатного комплекса не отмечено.  

Критерием антибактериальной активности антоциановых биокомплексов 

служат следующие показатели: отсутствие диаметров зон задержки роста 

указывает на не чувствительность штамма к исследуемому образцу; зона 

угнетения роста микроорганизмов диаметром 15–25 мм является показателем 

чувствительности к препарату; зона диаметром выше 25 мм указывает на 

высокую чувствительность к бимокомплексу, табл. 1 [10 ]. 
 

Таблица 1. Антибактериальные свойства антоциановых биокомплексов  
 

АЦК/Штаммы 

микроорганизмов 

Диаметры зон задержки роста в мм,  n=3, Р=0,95 

Pseudomonas 

aeruginosa 

АТСС 27853 

Escherichia coli 

АТСС 25922 

Staphylococcus 

aureus 

ATCC 25923 

Bacillus 

subtilis 

ATCC 

6633 

Смородина черная 

(Ribes nigrum) 

28,8±1,2 32,6±1,7 34,6±1,7 33,9±1,5 

Арония 

черноплодная 

(Aronia melanocarpa) 

26,5±1,3 27,7±1,5 28,2±1,5 29,8±1,6 

Оценка антимикробного действия антоциановых биокомплесов Ribes 

nigrum и Aronia melanocarpa показала, что они угнетают рост как 

грамположительных (Staphylococcus aureus и Bacillus subtilis), так и 

грамотрицательных (Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli) бактерий. 
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Выводы 

Результаты работы показали, что антоциановый биокомплек Aronia 

melanocarpa обладает антиоксидантной, антимикробной и хелатирующими 

свойствами. Антоциановый биокомплекс Ribes nigrum обладает 

антиоксидантной и антимикробной активностью (угнетение роста тест-

штаммов микроорганизмов). Антиоксидантные значения и значения редокс- 

потенциалов этих биокомплексов характерны для редокс-активаторов, которые 

могут тормозить цепную реакцию окисления липидов, путем восстановления  

окисленных формы витаминов С и Е. 

 

Таким образом, на основании полученных результатов, можно сделать 

вывод о том, что применение, в составе биокосметических средств, 

антоциановых редокс-активных биокомплексов Ribes nigrum и Aronia 

melanocarpa, которые могут ингибировать катализаторы, иницирующие 

цепные реакции (InH+L
•
LH+In

•
), защитит клетки от перекисного окисления 

липидов и  восстановит клеточный редокс-гомеостаз .  
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ОДЕРЖАННЯ ЙОГУРТІВ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ 
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Херсонський національний технічний університет, 

м. Херсон, Україна, e-mail: mr0581@ukr.net 

 

Кисломолочні продукти є невід’ємною частиною раціону людини. В 

дієтичному відношенні вони цінніші, ніж молоко, і крім того, мають високі 

лікувальні якості. Дієтичні і лікувальні властивості кисломолочних продуктів 

пояснюються сприятливою дією на організм людини мікроорганізмів і 

речовин, що утворюються внаслідок біохімічних процесів, які відбуваються 

при заквашуванні молока (молочної кислоти, спирту, вуглекислого газу, 

антибіотиків, вітамінів). Кисломолочні продукти краще засвоюються 

організмом, ніж молоко, оскільки діють на секреторну діяльність шлунка і 

кишок, завдяки чому залози органів травлення інтенсивніше виділяють 

ферменти, які прискорюють перетравлювання їжі. Маючи приємний, 

освіжаючий і гострий смак, ці продукти підвищують апетит і тим самим 

поліпшують загальний стан організму. 

Бактерицидні властивості кисломолочних продуктів пов’язані з 

антибіотичною активністю наявних у них бактерій і дріжджів. У них, зокрема, 

містяться такі антибіотики, як низин, лаколіт, диплококцин, стрептоцид, які 

мають бактерицидну (тобто вбивають їх) або бактеріостатистичну (тобто 

пригнічують їх життєдіяльність) дію на деякі мікроорганізми [1]. 

Йогурт зі злаками вважається найкориснішим із кисломолочних 

продуктів. Користь такого продукту полягає у наявності великої кількості 

вітамінів, мінералів та інших речовин, важливих для нормальної діяльності 

організму. Вирізняється цей кисломолочний продукт наявністю клітковини, 

яка має здатність очищати кишечник від шлаків та інших продуктів розпаду, 

що у свою чергу покращує роботу травної системи. При регулярному 

споживанні можна позбутися запорів, а також зменшити кількість «поганого» 

холестерину в крові. Йогурт зі злаками допомагає краще перетравлювати іншу 

їжу та впоратися із симптомами гастритів.  

Корисним є такий йогурт для людей, які хочуть позбутися зайвої ваги. 

Клітковина, яка є в злаках, допомагає швидко і головне надовго наситити 

організм. Як наслідок, кількість спожитої їжі за день зменшується. Йогурт зі 

злаками - це чудовий сніданок або перекус між основними прийомами їжі [2]. 

В лабораторних умовах ХНТУ одержували йогурти з додаванням 

пшеничної, лляної та гарбузової клітковини. Обрані рослинні волокна мають 

комплекс корисних властивостей. 

Клітковина зародків пшениці – це додаткове джерело харчових волокон, 

амінокислот, вітамінів. Сприяє загальному зміцненню організму, покращенню 



 

38 
 

обмінних процесів, виведенню токсинів та шлаків із організму, нормалізації 

моторної функції кишечника [3].  

Клітковина насіння льону має оздоровчий і очищаючий ефект на 

організм. Під час вживання клітковини нормалізується мікрофлора кишечника, 

мінімізується кількість шкідливих мікроорганізмів і поліпшується загальне 

самопочуття і здоров'я. Більш того, антиоксидантні властивості даної продукції 

позитивно впливають на поліпшення діяльності сечостатевої системи і 

резистентність організму до утворення злоякісних пухлин [4]. 

Клітковина насіння гарбуза – додаткове джерело харчових волокон, 

амінокислот, каротиноїдів, вітамінів групи В, макро- та мікроелементів. 

Сприяє загальному зміцненню організму, нормалізації травлення та 

функціонування шлунково-кишкового тракту, попередженню паразитарних 

інвазій, виведенню токсичних речовин із організму [5]. 

Йогурти готували з використанням сухої ліофілізованої закваски 

торгової марки «Vivo» наступного складу: Streptococcus thermophilus, 

Laktobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, 

Bifidobacterium lactis. Рослинну клітковину – пшеничну, лляну та гарбузову – 

вносили в молочну основу в таких концентраціях (від маси молока): 0,5%, 1%, 

2%, 4%. Суміш перемішували і поміщали у термостат для сквашування при 

температурі 37-38 
0
С на 8 годин. Досліджували органолептичні характеристики 

одержаних продуктів, а саме колір, запах, смак та консистенцію. За сукупністю 

показників найкращими визначено йогурт із клітковиною зародків пшениці 

(1 % від маси продукту) та йогурт із клітковиною насіння льону (0,5 % від маси 

продукту). 

Наступним етапом роботи планується вивчення фізико-хімічних та 

мікробіологічних характеристик йогуртів з рослинними волокнами. 
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З розвитком стоматології, незважаючи на використання знімних протезів 

з жорстким акриловим базисом, все більшого використання набувають 

еластичні матеріали. Вони оберігають слизову оболонку від травматизації, 

сприяють покращенню ретенції, скорочують терміни адаптації. Не дивлячись 

на позитивний ефект від використання еластичної м’якої підкладки, існує 

проблема зв’язку м’якої підкладки з базисом твердої основи протезу [1,2].  

Необхідною умовою при розробленні водорозчинних клеїв біомедичного 

призначення є дослідження впливу низькомолекулярних доданків з різною 

поверхневою активністю на структуру та адгезивну здатність полімерних 

матриць, що дасть можливість їх контрольованого регулювання.  
Для виготовлення м’яких підкладок нами запропонована композиція на 

основі полівінілпіролідону (ПВП) та 2-гідроксиетилметакрилату (ГЕМА) з 

додатками гідрофобних мономерів, яка розроблена на кафедрі хімічної технології 

переробки пластмас Національного університету «Львівська політехніка». 

Застосування еластичної підкладки з такого гідрогелевого матеріалу є 

привабливим з позиції хорошої біотолерантності, сорбційної здатності 

фармацевтичних інгредієнтів і характерним високоеластичним станом. 

Фосфати кальцію (ФК), як один з природних матеріалів ортопедичного 

призначення, зокрема для синтетичної заміни кісткових матеріалів, привертають 

увагу дослідників завдяки високій біологічній сумісності та активності. Основу 

ФК складає гідроксиапатит (ГА), що є структурним аналогом та основним 

природним неорганічним компонентом мінеральної складової кісткової тканини 

людини і що дуже важливо інтактним та біологічно сумісним.  

В попередніх дослідженнях [3] встановлено вплив концентрації та природи 

низькомолекулярних доданків на адгезійні властивості композицій ПВП з ГЕМА. 

В роботі використовували доданки з різними фізико-хімічними, структурними та 

іншими властивостями, а саме: ортофосфатну кислоту, ізопропіловий спирт, 

лецитин у концентраціях 0.3 та 1 %. Адгезійну здатність композицій оцінювали за 

величиною кута змочування на підкладках різної природи, зокрема: «скло 

органічне», «скло силікатне», «кераміка з глянцевою поверхнею», «кераміка з 

необробленою поверхнею», «стальна пластина», «кісткова тканина».  

При введені в композицію ізопропілового спирту та ортофосфатної кислоти 

із зростання їх вмісту збільшення адгезійної здатності відбувається при вмісті 

ПВП у композиції більше 1%. Для лецитину така ж залежності характерна від 

0.5 % ПВП.  

Встановлено, що для композицій з 0,5 % ПВП у ГЕМА незалежно від 

природи доданку та при збільшенні концентрації адгезивна міцність носить 

нестабільний характер. Зростання вмісту ПВП у ГЕМА призводить до 
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збільшення адгезійної здатності для всіх доданків. У випадку коли композиції 

без доданків адгезійна міцність при збільшенні концентрації полівініл-

піролідону має зворотній характер. 

В роботі проведені дослідження впливу концентрації ПВП та природного 

мінерального наповнювача (ГА) на адгезійну міцність клейового шва згідно 

методики [4]. 

Наповнення композицій гідроксиапатитом в концентраціях 1; 2,5 та 5 % 

мас. показало, що із зростанням концентрації ортофосфатної кислоти та вмісту 

ГА показники адгезійної здатності покращилися для підкладок «стальна 

пластина», «кераміка з глянцевою поверхнею» та «кісткова тканина».  

Встановлено, що композиції з ізопропіловим спиртом при концентрації 

0,3 % значно покращило показники адгезійної міцності, навіть із зростанням 

вмісту ГА та концентрації ПВП. Найкращими показниками адгезійної міцності 

володіє композиція ГЕМА:ПВП із 1 % Н3РО4 та 1 % ГА. Наступне збільшення 

вмісту ГА не призводить до більших значень адгезійної міцності. Для 

композиції з лецитином, зростання вмісту доданку від 0,3 до 1 % покращило 

адгезійні властивості при 2,5 % ГА та зростанні вмісту ПВП у композиції. 

Збільшення концентрації ПВП більше 1 % покращило адгезійну здатність для 

композиції з 1 % ГА та 0.3% лецитину та 5 % ГА при 1% лецитину. 

Отже, встановлено вплив природного наповнювача та природи 

низькомолекулярних доданків відмінної будови на адгезивну міцність 

клейового шва композицій на основі полівінілпіролідону. Зростання вмісту 

ПВП у ГЕМА призводить до збільшення адгезійної міцності для всіх додатків.  
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Здоров'я нації — найважливіша проблема, яка стала одним із нагальних 

питань, яке має вирішуватись на державному рівні. Високоякісні та безпечні 

харчові продукти – один із глобальних факторів, що безпосередньо впливають 

на здоров'я [1]. 

Експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доведено, 

що приблизно на 50 % здоров'я людини визначає спосіб життя, що 

характеризується якістю харчування, інтенсивністю фізичної активності, 

місцем та природно-кліматичними умовами проживання, звичками, умовами 

побуту та праці. Негативними його факторами для здоров'я людини є шкідливі 

звички, незбалансоване, неправильне харчування, несприятливі умови праці, 

вплив шкідливих та небезпечних факторів, моральне та психічне 

навантаження, малорухливий спосіб життя, погані матеріально-побутові 

умови, незгода в сім'ї, самотність, низький освітній рівень. Негативно 

позначається на формуванні здоров'я несприятлива екологічна обстановка, 

зокрема забруднення повітря, води, грунту, і навіть складні природно-

кліматичні умови (внесок цих чинників – до 20 %). Істотне значення має стан 

генетичного фонду популяції, схильність до спадкових хвороб. Це ще близько 

20 %, які визначають сучасний рівень здоров'я населення. На якість медичного 

обслуговування закладами охорони здоров'я припадає 10 % "внеску" до рівня 

здоров'я населення за сучасних умов [2]. 

У останні роки значно погіршується стан здоров'я населення через 
поширення різних видів захворювання: серцево-судинні, онкологічні, діабет, 

хронічні респіраторні, ожиріння. Також сьогодні велику проблему викликає 

дисбіоз – зміна чисельного та видового складу мікрофлори кишечника, що 

зазвичай супроводжується зменшенням чисельності біфідобактерій та 

молочнокислих бактерій, та зростанням чисельності умовно-патогенних та 

гнильних мікроорганізмів, і розширенням місця їх проживання. Тому перед 

науковцями встала проблема по розробленню продуктів харчування, що будуть 

сприяти нормалізації мікрофлори. 

Значну частку в раціоні харчування кожного українця займають конди-

терські вироби завдяки приємному смаку і аромату, широкому асортименту, 

національним традиціям. Хоча кондитерські вироби не входять до 

«продуктового» кошика населення, не є продуктами першої необхідності, але 

традиційно дуже популярні серед усіх вікових груп. Незважаючи на те, що 

основним їх недоліком є низька фізіологічна цінність: практично відсутній 

вміст вітамінів, мінеральних речовин, харчових волокон, кондитерські вироби 

споживає практично кожен українець – від дитини до людини похилого віку. 
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Тому актуальним завданням для науковців і одним із пріоритетних завдань для 

галузі є розробка кондитерських виробів з підвищеною цінністю, а саме, для 

здорового харчування. 

В Одеському національному технологічному університеті на кафедрі 

«Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» 

розроблено синбіотичний комплекс, що доцільно вводити до складу помадних 

цукерок для надання їм корисних властивостей [3,4]. 

Помадні цукерки «Київська помадка» використовували як контрольний 

зразок. Помаду готували традиційним способом, при цьому додавали 

синбіотик, який складався із мікрокапсульованих лактобактерій та лактулози. 

Масова частка лактулози складала 5; 7,5 і 10 % від вмісту сухих речовин 

готового виробу, а кількість мікроорганізмів, які вводились в рецептуру, 

визначали з урахуванням того, що адекватний рівень мікроорганізмів у 

функціональних продуктах повинен становити 10
6
–10

7
 КУО/г вмісту 

кишечника. 

У ході проведення експериментів досліджено вплив синбіотичного 

комплексу на структурно-механічні властивості помадних мас (в'язкість, 

структурна і адгезійна міцність), визначено фракційний склад і мікроструктуру 

помадної маси та встановлено хімічні властивості помадних цукерок, а саме, 

титрована кислотність, сухі та редукуючі речовини. Також для визначення 

споживчих властивостей цукерок провели сенсорну оцінку зразків, в ході якої 

вироби оцінювали за зовнішнім виглядом, консистенцією, солодкістю, 

кольором, смаком і ароматом і доказано кращі органолептичні показники у 

одержаних зразків цукерок з синбіотиком. 

Отже, внесення до складу помадних цукерок синбіотику дозволило 

покращити якість готових виробів, знизити вміст цукру та надати 

фізіологічного ефекту, направленого на нормалізацію мікрофлори кишечнику. 
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Кривошей А.И., Колосова О.С., Власенко А.С., Татарец А.Л. 

ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины», 

г. Харьков, Украина, e-mail: alexander.krivoshey@gmail.com 

 

Мощным инструментом молекулярной биологии, широко используемым, 

в частности, для определения генетически модифицированных организмов 

(ГМО) в пищевых продуктах, является метод полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). Суть ПЦР заключается в многократном повторении термозависимых 

циклов синтеза (амплификации) определенного участка двухцепочечной ДНК 

(дцДНК). Анализ продуктов амплификации проводят в термоциклере, 

оснащённом флуоресцентным детектором, с использованием флуоресцентных 

красителей, способных образовывать комплексы с дцДНК путём 

интеркаляции, т.е. внедрения между комплементарными парами оснований 

дцДНК с образованием флуоресцентных комплексов [1, 2]. Наиболее 

перспективной современной модификацией ПЦР является количественная ПЦР 

в режиме реального времени (кПЦР), позволяющая узнать результат 

исследования сразу же после завершения анализа. 

Одним из наиболее широко распространённых интеркаляторов для при-

менения в кПЦР является несимметричный цианиновый краситель SYBR 

Green I (1; рис. 1) [3, 4]. 

 
Рис. 1. Традиционный способ получения SYBR Green I. 

 

Традиционный способ получения 1 [5] (рис. 1) заключается в обработке 

POCl3 исходного хинолона 2, цианиновой конденсации хлорпроизводного 3 с 

производным бензотиазола 4 и последующей реакции продукта конденсации 5 

с соответствующим вторичным амином 6. 
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Наши предварительные исследования показали, что цианиновая 

конденсация 3 и 4 осложняется образованием соединения 7 в результате 

взаимодействия исходного хлопроизводного 3 и / или продукта 5 с 

метилмеркаптаном, который является побочным продуктом основной реакции. 

Аналогичный результат недавно получен для оксазольного аналога 1, и 

показано, что реакция с метилмеркаптаном оказывает значительное влияние на 

результат даже в условиях конкуренции с другими S-нуклеофилами [6]. 

Поэтому существует потребность в нахождении более эффективных 

способов синтеза соединения 1. 

Уже в первых публикациях, посвященных синтезу и свойствам 1 [3, 5], 

указана, хотя и без существенных подробностей, альтернативная возможность 

синтеза полупродукта 5 путём цианиновой конденсации хинолона 2 через 

соотвеетствующий силиленоловый эфир 8 или литиевый енолят 9 (полученный 

путем обработки 2 2,7 экв. диизопропиламида лития (ЛДА)) с последующей 

обработкой POCl3 полупродукта 10 (рис. 2). В работе [7] сообщается о 

получении соединения 10 через силиленоловый эфир 8, однако данные о 

чистоте и структуре 10 не приведены. 

 
Рис. 2. Модифицированный способ получения SYBR Green I. 

 

В данной работе мы изучили возможности получения соединения 10 по 

модифицированной схеме (рис. 2), а также его дальнейшие превращения. 

Данные оптимизации условий синтеза 10 приведены в таблице. Как видно из 

таблицы, проведение реакции по методике [7] через промежуточный 

силиленоловый эфир 8 (п. 1) позволяет получить продукт 10 с умеренным 

выходом и высокой чистотой.  

Проведение синтеза через промежуточный литиевый енолят 9 при 

использовании небольшого избытка ЛДА (1,3 экв., таблица, п. 3) приводит к 

получению 10 с небольшим выходом и умеренной чистотой, при этом 

содержание продукта в реакционной смеси является относительно низким, в 

частности, из-за неполной конверсии исходного хинолона 2 (рис. 3). 
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Таблица. Оптимизация условий синтеза полупродукта 10 

№ Реагенты 
Растворител

ь 

Т, 

ºС 

Соединение 10 

Содерж. в 

реакционной 

смеси 

(ВЭЖХ), % 

Выход, 

% 

Чистота 

(ВЭЖХ), 

% 

1 TMSOTf, DIPEA CH2Cl2 38 92,0 47 98,3 

2 ЛДА (1,3 экв.) ТГФ –18 51,3 28 87,4 

3 ЛДА (2,1 экв.) ТГФ –18 53,1
* 

37 59,7
* 

4 ЛДА (2,7 экв.) ТГФ –18 6,3
* 

— — 

* В смеси присутствует ещё один основной продукт 

 

 

 
Рис. 3 – Хроматограмма ВЭЖХ реакционной смеси (таблица, п. 3). 

 

При увеличении избытка ЛДА до 2,1 экв. (п. 4) содержание 10 в 

реакционной смеси почти не изменяется, однако увеличивается (до 

приблизительно 20 %) количество основного побочного продукта, вероятно, 

вследствие дальнейших превращений 10 под действием сильного основания, 

ЛДА (рис. 4). 

 
Рис. 4 – Хроматограмма ВЭЖХ реакционной смеси (таблица, п. 4). 

 

Наконец, проведение реакции с избытком ЛДА, упомянутым в 

работах [3, 5] (2,7 экв., п. 5), приводит к преимущественному образованию 

побочного продукта (рис. 5). 
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Рис. 5 – Хроматограмма ВЭЖХ реакционной смеси (таблица, п. 5). 

 

Таким образом, применение литиевого енолята 9 для синтеза 10 не 

предоставляет преимуществ перед использованием силиленолового эфира 8. 

Соединение 10 обрабатывали POCl3 (рис. 2), и полученное хлорпроизвод-

ное 5 вводили в реакцию с избытком амина 6, получая целевой продукт 1. 

Оптимизированный способ получения красителя-интеркалятора SYBR 

Green I (1), который включает получение полупродукта 10 через силиленоло-

вый эфир 8 и последующие превращения, показанные на рис. 2, позволяет иск-

лючить образование побочного продукта 7 (рис. 1)  и, таким образом, повысить 

рентабельность синтеза. 

Строение описанных в литературе соединений подтверждали путём 

сравнения с литературными данными или со стандартными образцами. 

Структура соединения 10 подтверждена данными 
1
Н ЯМР и масс-спектроско-

пии. 

 

Работа выполнена при поддержке Национального фонда исследований 

Украины, проект № 2020.01/0516. 
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НОВІ ПОХІДНІ АКРИДИНОВОГО ОРАНЖЕВОГО ДЛЯ 

ВИЯВЛЕННЯ ГМО МЕТОДОМ ПЛР 
Кулик О.Г.

1,2
, Колосова О.С.

1
, Краєвська І.М.

3
, Татарець А.Л.

1
 

1
 ДНУ "НТК "Інститут монокристалів" НАН України", м. Харків, 

Україна, olesia.g.kulyk@karazin.ua 
2
 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Харків 

3 
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ 

 

Акридин та його похідні є вельми привабливими гетероциклічними 

сполуками як з фармакологічної точки зору, так і з огляду на потреби медичної 

діагностики. Низка сполук, що містять у своєму складі фармакофорний 

фрагмент акридину, є потенційними терапевтичними засобами для лікування 

таких захворювань, як рак, хвороба Альцгеймера, а також бактеріальні та 

протозойні інфекції. Терапевтична дія похідних акридину обумовлена їх 

здатністю вбудовуватися (інтеркалювати) між комплементарними парами 

основ дволанцюгової ДНК (длДНК) та впливати на біологічні процеси, 

пов’язані, в першу чергу, з процесами реплікації і транскрипції ДНК, а також 

активністю ДНК-ферментів, таких як топоізомерази. Окрім фармакологічної 

цінності, похідні акридину, зокрема акридинового оранжевого, представляють 

інтерес як флуоресцентні сполуки, які здатні утворювати комплекси з длДНК, і 

при цьому поглинати і випромінювати світло, яке застосовується для 

одержання аналітичного сигналу при проведенні досліджень флуоресцентними 

методами. 

Мета даної роботи полягала у дослідженні поведінки нових димерних 

барвників-інтеркаляторів на основі акридинового оранжевого в умовах 

кількісної полімеразної ланцюгової реакції (кПЛР) у режимі реального часу. 

ПЛР є потужним інструментом молекулярної біології, широко вживаним для 

діагностики різноманітних захворювань, а також для проведення 

генотипування людини, визначення генно-модифікованих організмів (ГМО) в 

харчових продуктах тощо. У представленій роботі були використані барвники 

ВАО-Т1 та ВАО-Р2, структури яких містять два фрагменти акридинового 

оранжевого, сполучені між собою лінкерами різної природи: 
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У ході дослідження ми з’ясували, що барвники ВАО-Т1 та ВАО-Р2 

утворюють нефлуоресціюючі асоціати у незв’язаному з длДНК стані, які при 

зв’язуванні з длДНК руйнуються, що супроводжується суттєвим зростанням 

інтенсивності флуоресценції. Так, квантові виходи димерних барвників при 

інтеркаляції у длДНК зростають у 18–27 разів, порівняно з їхніми квантовими 

виходами у вільному стані. Крім того, досліджувані барвники є термічно, 

гідролітично та фотолітично стійкими як в умовах ПЛР, так і при тривалому 

зберіганні в органічних та водних розчинах.  

На прикладі ПЛР гену людини STAT4 визначали придатність ВАО-Т1 та 

ВАО-Р2 для проведення кПЛР досліджень. Для цього порівнювали ступінь 

інгібування ПЛР у присутності різних концентрацій досліджуваних барвників 

та сталій концентрації ДНК. Середнє значення граничного циклу (Ct) 

використовували для оцінки інгібуючого ефекту кожного барвника на 

ефективність кПЛР, оскільки значне зниження ефективності призводить до 

підвищення значень Ct. За результатами ПЛР тестувань було виявлено, що 

ампліфікація STAT4 гену у присутності ВАО-Т1 проходить без інгібування 

ПЛР у діапазоні концентрацій від 0.75 до 1.75 мкмоль/л, тоді як у присутності 

ВАО-Р2 інгібування спостерігається вже при сбарвника = 0.5 мкмоль/л (Рис.1а). 

Оцінка значень інтенсивності флуоресценції у кінцевій точці показала, що у 

випадку ВАО-Т1 зниження інтенсивності флуоресценції не відбувається, тоді 

як для барвника ВАО-Р2 спостерігається суттєве зниження (Рис. 1б). 

  
Рисунок 1. Графіки залежності (а) середнього значення граничного циклу (Ct) 

та (б) відносних одиниць флуоресценції (RFU) від концентрації димерних 

барвників ВАО-Т1 та ВАО-Р2 у ПЛР суміші при ампліфікації гену STAT4. 

 

У результаті проведених досліджень з’ясувалось, що барвник ВАО-Т1 є 

найкращим кандидатом для створення тест-систем, оскільки не інгібує реакцію 

та не перешкоджає утворенню специфічних продуктів ампліфікації. 

 

Роботу виконано за підтримки Національного фонду досліджень 

України, проєкт № 2020.01/0516.  
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РОЗЧИННА ЗДАТНІСТЬ ІВЕРМЕКТИНУ ЯК ВАЖЛИВИЙ 

ЕТАП ВИВЧЕННЯ ЙОГО МЕХАНІЗМУ ДІЇ 
Кустовський Є.О. 

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», 

м. Київ, Україна, email: ykustovskiy@gmail.com 

 

Перевідкриття відомих фармацевтичних засобів для застосування у 

інших сферах медицини, ветеринарії та агропромисловості ніколи не втратить 

своєї актуальності як ефективна альтернатива довготривалому, складному та 

ресурсоємному процесу розробки нових препаратів. Розширення сфер 

застосування перевірених ліків є одним з найперспективніших напрямків у 

фармацевтиці через можливість опиратись на результати досліджень 

попередніх років у суміжних галузях, водночас зберігаючи новизну поточної 

роботи, відсутність потреби у отриманні багатьох дозволів, обов’язкових для 

схвалення новосинтезованих ліків, поширеність препаратів та зацікавленість 

компаній виробників і дистриб’юторів у нових ринках збуту [1, 2]. Яскравим 

прикладом важливості репрофілювання ліків є сучасне скрутне епідемічне 

становище, пандемія, викликана COVID-19, у зв’язку з нею повторний 

скринінг давно відомих препаратів став основним полем діяльності для 

багатьох лабораторій світу [3]. Івермектин, відомий антипаразитарний агент (з 

нематоцидною та інсектицидною активністю), не є виключенням з загальної 

тенденції [4].   

Перші ліки на основі івермектину були представлені на ринку 

ветеринарних засобів у 1981 році [5]. Упродовж наступних 40 років була 

створена безліч формуляцій препарату для різних видів тварин [6], ретельно 

досліджена фармакокінетика івермектину [7], визначена його токсичність [8], 

відкриті та описані різноманітні способи та механізми дії івермектину у 

людському та тваринному організмі [9], що дозволило спочатку застосувати 

його як антигельмінтний засіб для лікування людини, а згодом і у інших 

галузях медицини. Зокрема, через здатність івермектину зупиняти клітинний 

цикл на G1/S фазі, а також спричиняти апоптоз шляхом мітохондріальної 

дисфункції він є визнаним засобом у лікуванні багатьох форм раку [10, 11]. 

Доведені антивірусні властивості івермектину, пов’язані з його здатністю 

інгібувати роботу β1-імпортину, перериваючи транспорт вірусних білків між 

цитоплазматичним та ядерним компартментами і, таким чином, порушуючи 

вірусну реплікацію [12]. Враховуючи складну структуру B1a та B1b ізомерів 

івермектину та різноманіття механізмів дії інших макролідних лактонів [13], 

можна стверджувати, що майбутні відкриття будуть не менш цікавими, ніж 

відкриття сьогодення.   

Здатність івермектину зв’язуватися з тубуліном була доведена Shoaib 

Ashraf et al (2015 рік) на прикладі модельної нематоди Haemonchus contortus 

[14]. Було виявлено, що івермектин конкурує за сайти зв’язування з відомим 
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алкалоїдом таксолом, викликаючи ефект гіперполімеризації тубуліну, 

характерний для цієї речовини. Результати подальших досліджень цих самих 

авторів на клітинах ссавців та на ракових клітинах HeLa показали подібний 

ефект [15]. Беручи до уваги високу консервативність тубуліну еукаріотичних 

клітин та його ключову роль у проходженні клітинного циклу, актуальним є 

вивчення взаємодії івермектину та тубуліну представників інших 

філогенетичних груп, наприклад, грибів, деякі види яких є відомими 

патогенами рослин та щорічно призводять до значних втрат врожаю [16]. 

Підтвердження ефективності івермектину як протигрибного агента дозволить 

суттєво підвищити ефективність агроценозів не лише у вітчизняному просторі, 

але і по всьому світу.  

Першим етапом скринінгу потенційного антагоніста є встановлення 

наявності чи відсутності інгібуючого впливу на цільові організми. Відомі 

методи визначення чутливості патогена [17], попри їх відносну простоту, 

потребують серйозного планування та стандартизації для отримання 

об’єктивних і відтворюваних результатів. Безліч факторів можуть вплинути на 

чистоту експерименту: неправильна ідентифікація збудника, порушення умов 

культивування, невідповідність обраного методу реальному процесу взаємодії 

хазяїна та патогена або патогена та препарату за умови сталої стратегії 

застосування івермектину тощо [18]. Не менш важливим є підбір розчинника 

для приготування стокових та робочих розчинів.  

Метою даного огляду було підібрати найоптимальніший розчинник для 

запланованих досліджень івермектину відповідно до визначених умов 

майбутнього експерименту та оцінка можливих ризиків при роботі з 

потенційними розчинниками.  

Відомо, що обидві ізоформи івермектину є гідрофобними [5], це 

унеможливлює створення водних розчинів препарату, проте не виключає воду 

як можливий компонент фармацевтичних формуляцій (наприклад, міцельний 

розчин івермектину) [6]. Бажаний розчинник, відтак, має не лише розчиняти 

івермектин, але й змішуватися з водою з метою розведення, при цьому не 

втрачаючи власних якостей та не змінюючи якості діючої речовини, більше 

того, набувати нових якостей, не притаманних йому окремо від утвореної 

системи. У роботі з розчинником необхідно враховувати його фізико-хімічні 

властивості: його молекулярну масу та питому вагу, леткість, точку кипіння, 

точку замерзання, займистість, вибухонебезпечність тощо [19, 20]. Усі 

вищенаведені особливості враховувалися при виборі розчинників для розгляду 

у даній роботі, а також досвід інших науковців та тренди у дослідженнях 

івермектину.  

Як зазначається у роботі David Fink [21], серед 23 обраних органічних 

сполук івермектин має найнижчу розчинність у вуглеводнях: ізооктан 

(0,45 mg/mL), гексан (0,69 мг/мл) та циклогексан (0,77 мг/мл); серед спиртів 

найвища розчинність у бутанолі (330 мг/мл), нижча у метанолі та гексанолі 

(220 мг/мл); cеред етерів івермектин найкраще розчиняється у циклічних 

сполуках: діоксан (430 мг/мл), тетрагідрофуран (390 мг/мл); серед кетонів – у 
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бутаноні (320 мг/мл) та ацетилацетоні (278 мг/мл); івермектин прекрасно 

розчиняється у галогенових розчинниках: 1,2 – дихлоретан (440 мг/мл), 

хлороформ (310 мг/мл), дихлорметан (290 мг/мл). Результати дослідження 

L..A. Rolim et al (2015) багато у чому збігаються з роботою D. Fink, за винятком 

розчинності івермектину у ацетоні (погано розчинний), дихлорметані та 

диетиловому етері (практично нерозчинний), що може бути пов’язано з 

відмінностями у методах та умовах закладання експериментів [22].    

Серед розглянутих у статті D. Fink речовин після ізооктана, гексана та 

циклогексана найнижчу розчинність івермектин має у ацетонітрилі (40 мг/мл), 

однак саме ця речовина є одним з найпоширеніших розчинників івермектину 

поряд з метанолом і диметилсульфоксидом (220 мг/мл) [23, 24]. Ацетонітрил 

(інші назви – ціанометан, метил ціанід) – це леткий та полярний розчинник, що 

належить до групи нітрилів та відрізняється солодкуватим запахом, типовим 

для етерів [25]. Він необмежено розчиняється у воді і змішується з етанолом, 
eтерами, ацетоном, хлороформом, тетрахлорометаном та 1,2 – дихлоретаном. 

Не змішується з багатьма насиченими гідрокарбонами (фракціями нафти) у 

зв’язку з чим є широко поширеним у нафтохімії, застосовується при створенні 

синтетичних волокон, для лиття та формування пластика. У біохімії та 

біотехнології ацетонітрил використовується для екстракції жирних кислот, 

сполук тваринного та рослинного походження, у газовій хроматографії, у 

високоефективній рідинній хроматографії для створення референтних 

розчинів, під час синтезу ДНК та при секвенуванні пептидних послідовностей. 

Ацетонітрил широко використовується як розчинник івермектину [26], стокові 

розчини можна зберігати щонайменше 4 місяці у холодильнику за температури 

+5 ºС.  

Головним недоліком ацетонітрилу, окрім низької точки горіння та, як 

наслідок, вогненебезпечності, є його токсичність для живих організмів і, 

зокрема, для людини [25]. Ацетонітрил метаболізується до ціаніда цитохромом 

P450 2E1 (CYP2E1), викликаючи системну інтоксикацію організму. На момент 

2016 року описано 24 пацієнти та 8 смертей, викликаних важким отруєнням 

ацетонітрилом, яке настає при наявності його у повітрі в концентрації 

приблизно 840 мг/м
3 

[27]. Враховуючи його високу леткість, ризик отруєння 

залишається навіть при дотриманні всіх вимог техніки безпеки.  

На противагу ацетонітрилу та метанолу, токсичність якого давно відома, 

диметилсульфоксид (ДМСО), що належить до III класу розчинників за 

фармацевтичною класифікацією [28], не становить для людини загрози. ДМСО 

– це гігроскопічна речовина без кольору та запаху, яка має гіркуватий присмак, 

це найпростіший представник родини сульфоксидів, один з найвинятковіших 

та найпоширеніших розчинників у органічній хімії, він вільно змішується з 

водою та легко розчиняється у практично всіх органічних розчинниках: 

спиртах, етерах, кетонах, хлорованих розчинниках та ароматичних 

вуглеводнях. ДМСО застосовується у медицині як знеболюючий та 

протизапальний засіб, при серцевих захворюваннях, інсультах, черепно-
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мозкових травмах та травмах спинного мозку, хворобі Альцгеймера тощо [29]. 

Через свою здатність підвищувати проникність клітинних мембран він 

застосовується як допоміжна речовина у багатьох дерматологічних 

формуляціях. У останні 20 років ДМСО все частіше використовується для 

приготування стокових розчинів івермектину замість токсичних метанолу та 

ацетонітрилу [30, 31]. У роботі J. Demeler et al (2016) також наведені умови 

зберігання стокового розчину івермектину у ДМСО протягом 3 місяців за 

температури (–20 °С) [32]. У більшості з розглянутих статей розчини зберігали 

саме за такої температури.  
Одним з небагатьох недоліків DMSO є його висока точка кипіння 

(189 °С), яка водночас є гарантом стабільності сполуки при температурах 

нижче 150 °С, і, відповідно, низька леткість та пов’язаний з нею повільний 

розпад у природних умовах [20]. ДМСО у чистому вигляді має високу точку 

замерзання (18.45 °С), проте у водному розчині ця точка падає майже на 80 °С, 

знижуючись до –62 °С (для порівняння точка замерзання ацетонітрилу за 

різними даними становить –45.7 °С або від –44 до –41 °С [25]), через цю 

особливість ДМСО використовують як кріопротектор [33].  

Усі вищенаведені якості у порівнянні з низькою вибухо- та 

вогненебезпечностю за звичайних умов роблять ДМСО найкращим вибором 

для приготування стандартних стоків та робочих розчинів івермектину з 

розрахунку на зберігання в темряві (через швидку фотодеградацію молекул 

івермектину). 
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Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a multisystem infection caused by 

the novel Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The 

outbreak of the novel coronavirus disease COVID-19 poses a global public health 

pandemic threat [1]. Extraordinary efforts have been made to identify potential new 

drugs for the treatment of SARS-CoV-2 infection, encompassing traditional medical 

chemistry, drug repurposing, and multiple computational approaches. 

There are two specific cysteine proteases encoded by the SARS-CoV-2 

genome that are critical for the viral proliferation cycle - chymotrypsin-like main 

protease (3CLpro or Mpro) and papain-like protease (PLpro) [2]. Mpro and PLpro 

are multifunctional proteins that play a vital role in viral proliferation and replication. 

Therefore, they are considered promising candidates for critical drug targets [3]. A 

perspective strategy could be the use of existing drugs known as drug repurposing, 

focusing primarily on therapeutic agents known to be effective against other RNA 

viruses [1]. 

Given the long development process of a new drug, the current global drug 

repurposing strategy has become one of the urgent solutions for the immediate 

treatment of people infected with SARS-CoV-2, before new approved drugs become 

available [4]. Repurposing existing clinically approved drugs for the treatment of 

COVID-19 has significant advantages: existing drugs should be preferred to new 

candidates for clinical trials because of their important characteristics [5, 6]. 

Unfortunately, despite significant research activity in this area, numerous efforts 

have not yet brought success in the creation of antiviral drugs that can be useful for 

the therapeutic treatment of SARS-CoV-2 infections in humans [3]. 

In this study, we use molecular docking to conduct in silico screening of 

approved small molecule drugs that act as non-covalent inhibitors against the two 

essential proteases Mpro and PLpro of the SARS-CoV-2 coronavirus. The structure 

of proteases M
pro

 and PL
pro

 of SARS-CoV-2 has been resolved by X-ray 

crystallography. The M
pro

 active site has a catalytic dyad (Cys145 and His41) [7-10], 

while PL
pro

 contains a canonical cysteine protease catalytic triad (Cys111, His272, 

and Asp286) [11] as shown in Fig. 1 and 2.  

The mechanism of its inhibitory activity has been proven by solving the crystal 

structure of SARS-CoV-2 M
pro

 in complex with N3 with a resolution of 2.1 Å (PDB 

ID: 6LU7) [9]. 
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Figure 1 – X-ray structure and a binding site of the protease Mpro of SARS-CoV-2 

(PDB ID: 6LU7). An insert shows the binding site and two crucial residues His41 

and Cys145, rendered as blue and red sticks, respectively. 

 

The active site of PL
pro

 is located between palm and thumb, utilizing three 

main residues, called the catalytic triad: Cys111, His272, and Asp286 (Fig. 2) [2, 11, 

12]. While most of the site is quite rigid, the crucial BL2 is a flexible loop, exhibiting 

considerable induced fit effects [12].  

We selected a test dataset of 20 known drug molecules, each of which has 

already demonstrated a high affinity for the Mpro or PLpro receptor. The trial data 

set of approved drugs was based on publicly available PubChem COVID-19 Clinical 

Resources (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2). Among these drugs, 

remdesivir, favipiravir, and chloroquine have already been identified as having in 

vitro activity against SARS-CoV-2 [13]. 

Selected candidates were docked to the Mpro and PLpro receptors using 

AutoDock Vina. The preparation of the receptor and ligands were carried out with 

the AutoDock Tools (ADT) software, version 1.5.7 [14]. Molecular docking 

calculations were performed with the AutoDock Vina 1.1.2 software [15]. Semi-

flexible docking was carried out, so that the receptor was kept rigid and the ligand 

molecules were conformational flexible. In the Autodock Vina, the Lamarckian 

genetic algorithm was used as a research parameter. For each ligand, three 

independent runs were performed using different random seeds. The best docking 

mode corresponds to the largest ligand-binding affinity. Molecular graphics and 

visualization were performed using VMD 1.9.3 [16]. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2
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Figure 2 – The X-ray structure of PLpro (PDB ID: 7JRN). The insert shows the 

catalytic triad Cys111, His272, and Asp286 is shown as a stick model. 

 

To identify hit molecules showing dual action, the following criteria were 

applied: (i) the first ranked docking mode, as suggested by AutoDock Vina, should 

be located at the active site of the receptor; (ii) ligand binding energy to both 

receptors must be above the energy threshold of -8.0 kcal/mol. 

Among our trial dataset, 18 drug candidates showed high binding scores for 

the two target receptors, varying in a range of -9.7…-4.9 kcal/mol. It should be noted 

that in molecular docking more negative binding affinity indicated a stronger 

favorable protein-ligand complex. Based on the binding energy threshold assigned to 

-8.0 kcal/mol, one approved drug, ergotamine, is identified as the highest rank dual-

acting inhibitor (Figure 3). We believe that these findings are essential for further 

structure-based drug design of novel dual-acting inhibitors against two key proteases 

M
pro

 and PL
pro

 of SARS-CoV-2 coronavirus. 

Figure 3 shows that some drugs, such as idarubicin, remdesivir, doxycycline 

and raltegravir, have also high-score activity. Therefore, these drugs seem to be 

promising candidates for further drug design screening.  
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Figure 3 – Docking binding energy of the dual-acting drugs against the coronavirus 

SARS-CoV-2 Mpro and PLpro receptors. A dotted line represents an arbitrary 

energy threshold to identify five top-ranked compounds. 

 

Fig. 4 shows the best docking pose of ergotamine at Mpro protease. It can be 

noted that ergotamine inserts deeply into the proteine pocket being close to the 

protease active site. 

 

Figure 4 –  The best docking pose of ergotamine from semi-flexible docking against 

Mpro (PDB ID: 6LU7) in AutoDock Vina. The ligand molecule is shown as yellow 

sticks and the protein crystal structure is shown as cyan ribbons. 
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In summary: A molecular docking study was carried out to identify clinically 

approved small-molecule drugs able to act as non-covalent inhibitors of two essential 

cysteine proteases Mpro and PLpro of coronavirus SARS-CoV-2. The data set 

composed of 20 known clinical trial drug molecules, each of which has shown high 

binding affinities towards either Mpro or PLpro receptors, were screened to find hit-

molecules showing dual-targeting activities against both Mpro and PLpro target 

receptors using AutoDock Vina tools. Based on the docking binding energy 

threshold of -8.0 kcal/mol, one approved drugs, ergotamine, is identified as a top-

ranking dual-acting inhibitor. Our findings provide critical insights for further 

structure-based drug design efforts against two key proteases, Mpro and PLpro, 

which will enable the rational design of novel high-affinity dual-acting inhibitors. 
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СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК СЕРЕД 

СИНТЕТИЧНИХ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНУ ДЛЯ РЕГУЛЯЦІЇ 

РОСТУ РОСЛИН НУТУ ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ВЕГЕТАЦІЇ 
Мінаєва І.В., Циганкова В.А., Пільо С.Г., Ключко С.В., Броварець В.С. 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України,  

відділ №2 хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ 

м. Київ, Україна, e-mail: vTsygankova@ukr.net 

 

Проведено скринінг біологічно активних сполук, які виявляють 

стимулюючу активність на ріст та розвиток рослин нуту (Cicer arietinum L.) 

сорту Пам'ять серед похідних піримідину: №1 – 2-етилсульфаніл-6-

метилпіримідин-4-ол, №2 – 6-метил-2-пропілсульфанілпіримідин-4-ол,  

№3 ‒ 2-бензилсульфаніл-6-метилпіримідин-4-ол, №4 ‒ 2-ізопропіл-6-метил-

піримідин-4-ол, №5 – 4-гідроксипіримідин-2-тіолят натрію, №6 – 

2-метилсульфанілпіримідин-4-ол, №7 – 2-бензилсульфанілпіримідин-4-ол. 
Рістрегулюючу активність синтетичних сполук, застосованих у концентрації 

10-7 М у водному розчині,  порівнювали з активністю природного ауксину ІОК (2-

(1Н-індол-3-іл)оцтова кислота), а також синтетичних регуляторів росту рослин, які 

виявляють подібну ауксину активність:  

Метіур (натрієва сіль 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину), Каметур (калієва 

сіль 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину), Івін (N-оксид-2,6-

диметилпіридину) та 2,4-Д (2,4-дихлорофеноксиоцтова кислота), які 

застосовувались в аналогічній концентрації 10-7 М у водному розчині.  

Встановлено, що усі синтетичні сполуки, природний ауксин ІОК та 

синтетичні регулятори росту виявили стимулюючу активність на 

морфометричні параметри рослин нуту, які перевищували аналогічні показники 

контрольних рослин, вирощених на водному середовищі.  

Відповідно маси рослин найвищу активність виявили сполуки, які 

підвищували цей показник: Метіур – на 31,1 %, №4 – на 18,9 %, Івін – на 

15,9 %, Каметур, №3 та №5 – на 15,2 %, сполука №6 – на 8,5 %, 2,4-Д – на 

6,1 %, ІОК – на 5,5 %, порівняно до контролю.   

Відповідно маси коренів на рослині найвищу активність виявили 

сполуки, які підвищували цей показник: Івін – на 45,2 %, Метіур – на 42,9 %, 

Каметур – на 40,5 %, №6 – на 26,2 %, ІОК – на 16,7 %, №3 – на 14,3 %, № 4 – на 

7,1 %, № 5 – на 2,4 %, порівняно до контролю.  

Відповідно довжини пагонів на рослині найвищу активність виявили 

сполуки, які підвищували цей показник: 2,4-Д – на 16,8 %, №2 – на 13,7 %,  

№5 – на 10,6 %, Каметур – на 10,5 %, №4 – на 7,7 %, Івін – на 6,6 %, №6 – на 

3,9 %, №7 – на 3,8 %, Метіур – на 3,2 %, №1 – на 1,4 %, порівняно до контролю.  
Відповідно довжини головного кореня на рослині найвищу активність 

виявили сполуки, які підвищували цей показник: №4 – на 97,3 %, Івін – на 73,9 %, 

Каметур – на 48,3 %, №7 – на 41,9 %, №3 – на 36 %, Метіур – на 30,8 %, №1 – на 

29,9 %, №6 – на 21 %, №2 – на 17,6 %, ІОК – на 16,9 %, №5 – на 6,7 %, 2,4-Д – на 

1,1 %, порівняно до контролю.  
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Відповідно кількості бічних коренів на рослині найвищу активність виявили 

сполуки, які підвищували цей показник: №2 – на 33,3 %, Каметур –  

на 31,1 %, №6 – на 17,5 %, №7 – на 16,0 %, №1 та №4 – на 13,3 %, 2,4-Д – на 1,6 %, 

ІОК та Івін – на 1,1 %, порівняно до контролю.  

Відповідно довжини бічних коренів на рослині найвищу активність 

виявили сполуки, які підвищували цей показник: Метіур – на 50,7 %,  

№7 – на 46,7 %, №3 – на 44,4 %, Івін – на 31,3 %, №4 – на 29,1 %,  

№ 1 – на 27,6 %, Каметур – на 25,4 %, № 6 – на 22,9 %, № 5 – на 22,1 %,  

2,4-Д – на 18,9 %, № 2 – на 9,4 %, порівняно до контролю.  

Відповідно кількості пагонів на рослині найвищу активність виявили 

сполуки, які підвищували цей показник: Метіур – на 30,1 %, 2,4-Д – на 27,9 %, 

№ 1 – на 23,8 %, ІОК – на 17,3 %, Івін – на 15,8 %, Каметур – на 10,4 %,  

№ 7 – на 9,4 %, № 3, № 4 та № 6 – на 7,7 %, № 5 – на 5,0 %, № 2 – на 1,0 %, 

порівняно до контролю.  
Відповідно кількості листків на рослині найвищу активність виявили 

сполуки, які підвищували цей показник: № 1 – на 29,5 %, 2,4-Д – на 26,8 %,  

№3 – на 17,5 %, Метіур – на 17,3 %, № 4 – на 15,3 %, Каметур – на 14,6 %,  

Івін – на 11,3 %, ІОК – на 9,3 %, № 7 – на 8,8 %, № 6 – на 6,2 %, № 5 – на 4,9 %, 

порівняно до контролю.  

Аналізуючи хімічну структуру досліджених синтетичних сполук, 

можливо припустити, що наявність певних бічних замісників відіграє важливу 

роль у зв’язуванні цих сполук з активними сайтами молекул-мішеней, що 

обумовлює їхню високу рістрегулюючу активність.  
Найвищу рістрегулюючу активність виявили хімічні сполуки: №3, яка 

містить бензилтіогрупу у положенні 2, гідроксильну групу у положенні 4, і 

метильну групу у положенні 6; №4, яка містить ізопропільний замісник у 

положенні 2, гідроксильну групу у положенні 4, і метильну групу у положенні 6; 

№1, яка містить етилтіогрупу у положенні 2, гідроксильну групу у положенні 4 і 

метильну групу у положенні 6; № 2, яка містить пропілтіогрупу у положенні 2, 

гідроксильну групу у положенні 4, і метильну групу у положенні 6.  

Менш виражену рістрегулюючу активність виявили сполуки: №5, що є 

натрієвою сіллю 4-гідроксипіримідин-2-тіоляту; №6, яка містить метилтіогрупу 

у положенні 2, і гідроксильну групу у положенні 4; №7, яка містить 

бензилтіогрупу у положенні 2, і гідроксильну групу у положенні 4. 

 Високий рівень стимулюючої активності продемонстрували синтетичні 

регулятори росту: 2,4-Д, Івін, Метіур та Каметур, менший рівень стимулюючої 

активності виявив природний ауксин ІОК.  

Отримані результати підтверджують перспективність практичного 

застосування відібраних синтетичних сполук: № 1, № 2, № 3, № 4, які виявили 

найвищу активність, як нових ефективних регуляторів росту рослин нуту.  

Запропоновано також практичне використання синтетичних регуляторів 

росту, які виявляють подібну природному ауксину ІОК активність: 2,4-Д, Івіну, 

Метіуру та Каметуру для покращення ростових показників рослин нуту 

протягом періоду вегетації та підвищення врожайності цієї культури. 
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ANTIOXIDANT PROPERTIES AND APPLICATIONS OF THE 

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCE – MATCHA TEA 

EXTRACT 
Panchenko Anna 

National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine,  

e-mail: anetti.panchenko99@gmail.com 

 

Introduction. Matcha tea extract is a green tea, thoroughly ground into a 

powder, made of the Camellia Sinensis plant grown in Japan. Matcha is a natural 

food supplement. The extract contains 135 times more healing ingredients than 

regular green tea extract. That is, the extract contains a source of trace elements, 

antioxidants and vitamins. 

Methods. The approach consisted of searching several resources, including, 

technical reports, web-based scientific databases. Analytical review of the literature, 

analysis of the scope of matcha tea extract. 

Objective. Obtaining. Уoung leaves collected from a bush in the spring.  

2-3 weeks before harvesting, the bushes are covered with cloth from direct sunlight. 

Due to this solution, a large dose of amino acids accumulates in the leaf. 

Studies conducted by scientists have shown that tea owes its protective 

properties to catechins. Catechins destroy free radicals; eliminate inflammation of 

the gums, oral cavity; inhibit aging. There are four components of tea catechin: 

EGCG, EC, EGC, ECg. 

The main chemical elements that are in the leaf are: catechins (C15H14O6, 

epigallocatechin gallate - C22H18O11  is one of the strongest types of catechins, found 

in large quantities in tea), theanine, amino acids, vitamins, caffeine, essential oils, 

minerals. 

 

 

 

 

 

Fig.1. Structural formula of catechin          Fig.2. The structural formula of  

                      epigallocatechin gallate 

 

Useful properties of theanine. Theanine is an amino acid, in the composition of 

tea it counteracts caffeine, creates a calming effect. Total in green tea more than 20 

types of amino acids, 60 % of which consist of theanine. Japanese scientists have 

mailto:anetti.panchenko99@gmail.com
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proven that theanine is an opponent of caffeine, it absorbs its excess, preventing it 

from entering the bloodstream. 

 
Fig.3. Structural formula of theanine 

 

Effects on the human body: safe. 

 

Recently, for Ukraine Matcha tea extract has become an innovative ingredient 

for various industries: Matcha is a good detoxifier due to its high content of 

chlorophyll, which is able to remove heavy metals from the body; matcha is actively 

used in cosmetology, as it protects against the harmful effects of ultraviolet light and 

slows down the aging process; helps the alkaline body, as it is an alkaline product;  

matcha is added to cosmetics, for instance: cleansing gels and masks to remove acne 

on the face, soap, shower gels, moisturizers, and in toothpastes; the use of matcha 

extract reduces the risk of cell damage and the development of various diseases due 

to antioxidants; as a dietary supplement, acts as a prophylactic to strengthen the 

immune system, normalize heart function, and in general has a beneficial effect on 

human health. 

Effects on the oral cavity: 

 - strengthens the gums - fights tooth decay 

 - antiseptic action - increasing the effect of strengthening the enamel 

 - promotes cell regeneration - anti-inflammatory and stimulating effect. 
 

Conclusion. Due to its wide range of properties, the biologically active 

substance – matcha tea extract is used in in many industries, such as food and 

cosmetics.  
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Сучасні тенденції та хвиля ажіотажу навколо здорового способу життя та 

правильного харчування спровокували появу нових харчових добавок на ринку 

харчової промисловості. Такі добавки як BCAA, протеїн, L-карнітин раніше 

були популярні виключно серед професійних спортсменів, а зараз доступні і є 

нормою для тих, чия кінцева мета не участь у змаганнях, а підтримка фізичної 

форми [1]. 

В останні роки споживчі звички змінилися і це привело до того, що 

продукти спортивного харчування стали популярними, оскільки люди 

замінюють традиційні продукти альтернативними, які, на їхню думку, є 

кориснішими і не викликають почуття провини за «зайві калорії» [2]. 

Вивчення ринку спортивного харчування та розробка нових продуктів з 

підвищеним вмістом необхідних макро- та мікроелементів не втрачає своєї 

актуальності, навпаки, у період пандемії попит на ці продукти різко зріс. 

Причиною зміни споживчих звичок стало бажання вести здоровіший спосіб 

життя, і мінімізація впливу COVID-19 на повсякденне життя та стан здоров’я [3]. 

Продукти спортивного харчування будуть ставати все більш 

популярними, особливо ті, які доступні за ціною і мають приємний смак та 

високу поживну (харчову) цінність. Отже, світовий ринок спортивних добавок 

зростатиме. Якщо розглянути локально, то ринок України має перспективу 

зростання обсягів виробництва та розширення продуктового портфоліо, 

оскільки продукти місцевого виробника представлені в дуже обмежених 

кількостях і не викликають довіри у вітчизняних споживачів. Відповідно, 

зростає і попит на імпорт харчових добавок таких країн-виробників як США, 

Німеччина, Польща. Використання нового, якісного і більш дешевого продукту 

національного виробника зможе підвищити конкурентоспроможність нашої 

країни як на локальному, так і на міжнародному ринку спортивного 

харчування [1, 2]. 

Метою представленої роботи стало проведення дослідження 

поведінкового характеру, а саме опитування потенційної цільової аудиторії. 

Було опитано 63 особи жіночої статі різних вікових категорій і встановлено 

основну цільову аудиторію – жінки від 18 до 50 років, які мають середній 

рівень фізичної активності та щонайменше 2 рази на тиждень займаються 

спортом. 

За результатами дослідження було виявлено, що 42,6 % опитаних 

займаються спортом 1–2 рази на тиждень, 29,8 % від 3 до 5 разів на тиждень, 

8,5 % більше 5 разів на тиждень (до цієї категорії увійшли професійні 
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спортсмени), а відсутність фізичного навантаження спостерігалося лише у 

17,0 % опитаних. Із тих, хто займається спортом, у 55,9 % тренування 

характеризуються середньою інтенсивністю, у 28 % – низькою (йога, пілатес, 

розтяжка) і 16 % відповіли, що їх тренування мають високу інтенсивність. 

Близько 60 % відповіли, що віддають перевагу змішаним навантаженням 

(кардіо+силові+розминка/розтяжка). Найпопулярнішими видами спорту 

виявилися: біг, зал, баскетбол, футбол і єдиноборства. 

Цікаво також відзначити, що 68 % задоволені своєю поточною фізичною 

формою, за мету схуднути мають 16 %, лише 16 % прагнуть набрати м’язову 

масу. 60 % опитаних вживали раніше або вживають на даний час спортивні 

добавки. До найбільш розповсюджених відносять протеїн та ВСАА. У вже 

існуючих добавках опитувані виділили такі проблеми: різкий хімічний запах, 

в'язка консистенція та специфічний післясмак. 

Потенційні споживачі також висловили побажання щодо розробки 

нового продукту. Як свідчать дані, наведені на рис. 1, найбільш бажаними 

видами цільового продукту для харчування спортсменів стали: йогуртовий пп 

десерт з підвищеним вмістом білка (53 %) та новий протеїновий батончик 

(23 %); сухий продукт для відновлення з підвищеним вмістом білка та 

пастоподібний білкових продукт набрали по 10 % голосів респондентів, а за 

предтренувальний білковий коктейль на ніч проголосували лише 2 % дівчат-

спортсменів. 

 

йогуртовий пп десерт з підвищеним вмістом білка
протеїновий батончик
сухий продукт для відновлення з підвищеним вмістом білка
пастоподібний білковий продукт
предтренувальний білковий коктейль на ніч 

 
Рис.1. Результати опитування респондентів щодо розробки нового 

продукту для харчування спортсменів 
 

Також 81,3 % погодилися з тим, що продукт повинен мати смакові 

добавки. І найбільш незвичними смаковими рішеннями стали чорниця-шафран, 

персик-м’ята, слива, гранат, фейхоа, журавлина, чорнослив-полуниця, зефір, 

аґрус, чуфа, личчі, наполеон. Із класичних смаків найбільш привабливими були 

визнані мигдаль, арахіс, кокос, фісташка, кешью, банан, ваніль, шоколад, 

полуниця, лісові ягоди. 



 

67 
 

Необхідно зазначити, що 68,8 % респондентів віддали перевагу 

тваринним білкам, а 31,2 % – рослинним, а 5,4 % мають непереносимість 

лактози, тому їм протипоказане вживання продуктів на основі молочної 

сировини з лактозою. 

Отже, перспективним до розробки за результатами проведених 

досліджень є йогуртовий пп десерт з підвищеним вмістом білка, якому віддали 

перевагу понад 50 % дівчат-спортсменів. 

Доцільно у якості йогуртової основи для виробництва цільового 

продукту використати біфідо-йогурт, який позитивно впливатиме на стан 

кишківника цільової групи [4]. За білкові добавки до йогуртового продукту 

можуть бути рекомендовані: біфідо-сир кисломолочний, казеїнат або 

копреципітат натрію/калію, сироватковий білковий концентрат [5]. 

З огляду на вподобання респондентів щодо маси тіла до розробки можуть 

бути рекомендовані три йогуртові десерти: перший – з додаванням біфідо-сиру 

кисломолочного як білкової добавки для дівчат-спортсменів, які прагнуть 

набрати м’язову масу (16 % опитаних); другий – з додаванням сироваткового 

білкового концентрату як білкової добавки для дівчат-спортсменів, які 

задоволені своєю поточною фізичною формою (68 % опитаних); третій – з 

додаванням сироваткового білкового концентрату як білкової добавки та 

насіння чіа, яке містить поліненасичені жирні кислоти омега-3, що сприяють 

спалюванню жиру, для дівчат-спортсменів, які мають за мету схуднути (16 % 

опитаних).  

Вибір наповнювачів доцільно здійснювати після розробки ферментованої 

основи цільового продукту. 
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ПРОТЕОЛІТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ, ПЕРСПЕКТИВНИЙ 

ДЛЯ РАНОВОЇ ТЕРАПІЇ 
Романовська І.І., Рижак О.А., Декіна С.С., 

Шестеренко Є.А., Шестеренко Ю.А. 

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, 

м. Одеса, Україна, е-mail: romairina@gmail.com 
 

В останні роки проблема створення ензимвмісних матеріалів для 

медицини, косметології викликає підвищений інтерес зі сторони наукового 

співтовариства. Актуальним напрямком при розробці таких продуктів є 

використання полімерів, що дозволяє стабілізувати активність ензимів, спряє 

точній дозировці, пролонгуванню дії, тривалому зберіганню.  

Протеолітичний ензим мікробного походження серратіопептидаза  

(КФ 3.4.24.40) широко застосовується як протизапальний, протинабряковий 

лікарський засіб з анальгезуючим ефектом, проте переважно у пероральних 

лікарських формах (СЕРРАТА, МОВИНАЗА та ін.). Економічність, широка 

субстратна специфічність, нетоксичність обумовлюють перспективність 

розробки та дослідження нових препаратів з серратіопептидазою з метою 

розширення її терапевтичного профілю та підвищення ефективності. Ензим має 

комплексну протеолітичну активність – казеїнолітичну, фібринолітичну і 

колагенолітичну.  

Раніше нами створено стабільний високоактивний біотехнологічний 

продукт з комплексною протеолітичною активністю, пролонгованої дії, 

довготривалого зберігання на основі серратіопептидази, іммобілізованої з 

використанням полімерних носіїв медичного призначення ПВС/альгінат натрію 

на целюлозі [1]. Застосування  реологічних та оптичних методів показало, що 

взаємодія ензим - носій здійснюється за рахунок іонних зв’язків та механічного 

включення у комплексну полімерну матрицю ПВС/альгінат натрію.  

Метою роботи є отримання марлевих серветок з іммобілізованою 

серратіопептидазою, оцінка результатів іммобілізації за рівнем протеолітичної 

активності, вивчення властивостей одержаного біопродукту після стерилізації  

γ-опроміненням та при зберіганні, проведення медико-біологічних досліджень 

in vitro. 

Методи експерименту 

У дослідженні використовували серратіопептидазу, отриману з таблеток 

СЕРРАТА®. Процес одержання ензиму включав наступні стадії: подрібнення 

таблеток; екстрагування ензиму охолодженою дистильованою водою, 

центрифугування суспензії протягом 30 хв (10000 g, 0 °С) для відділення 

супернатанту від осаду; діаліз проти дистильованої води при 0 °С протягом 

доби (мембрана «Діацел» з діаметром пор 200–400 мкм). Визначення білково-

фракційного складу препарату серратіопептидази проводили методом  

SDS-електрофорезу в 15 % поліакриламідному гелі (ПААГ) [2,3]. Вміст 

загального протеїну визначали по Лоурі в модифікації Хартрі [4], 
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казеїнолітичну активність – методом Ансона в модифікації Петрової [5], 

фібринолітичну активність згідно Masada [6], колагенолітичну активність 

за [7]. Одиниця казеїнолітичної активності еквівалентна 1 мкмолю тирозину, 

що утворюється внаслідок гідролізу казеїну за 1 хв при 37 °С. За одиницю 

фібринолітичної активності приймали таку кількість ензиму, яка збільшує 

оптичну густину реакційної суміші продуктів розщеплення фібрину на 0,01 од. 

за 1 хв. Одиниця колагенолітичної активності еквівалентна 1 мкмоль  

L-лейцину, вивільненого з колагену за 1 хв гідролізу при 37 °С. Іммобілізацію 

серратіопептидази проводили за розробленим методом у комплексну матрицю 

(ПВС/альгінат натрію, якою імпрегнували целюлозний перев'язувальний 

матеріал (бинт медичний). Пов’язки висушували при 25 °С протягом 2 діб, 

зберігали при 0–4 °С. Стерилізацію γ-опроміненням та мікробіологічні 

випробування виготовлених марлевих пов’язок проводили на ПАТ 

«ГЕМОПЛАСТ» (м. Білгород-Дністровський).  

Результати і їх обговорення 

В результаті проведених досліджень отримано гомогенний препарат 

серратіопептидази (рис.1) з М.м. 50±3 кДа, що відповідає наведеним в 

літературі даним [8]. 

 
 

Рис. 1 – Електрофореграма серратіопептидази (SDS-електрофорез):  

1 — маркери; 2 — серратіопептидаза (50 кДа). 
 

Вивчення біохімічних властивостей ензиму підтвердило наявність загальної 

протеолітичної, фібринолітичної та колагенолітичної активностей (табл. 1). 

Нами досліджені масові співвідношення полімерів ПВС/альгінат натрію 

для розробки комплексної матриці при створенні біоактивного матеріалу 

протеолітичної дії і обрані таки, за яких активність була максимальною – 5:1. 

Збереження загальної протеолітичної активності серратіопептидази після 

включення у обрану матрицю ПВС/альгінат натрію ( 5:1) становила 90 %.  
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Таблиця.1 – Біохімічні характеристики серратіопептидази 

Властивості серратіопептидази Показник, (M±m) 

Вміст білка, мг/см
3
  1,4 ± 0,1 (*P<0,05) 

Протеолітична активність, од/мг білка за хв 19,2 ± 0,9 (*P<0,05) 

Колагенолітична активність, нмоль лейцину/мг білка за хв 117,5 ± 0,1 (*P<0,05) 

Фібринолітична активність, од/мг білка за хв 7,1 ± 0,3 (*P<0,05) 

* при n=5 

Для створення потенційних протиранових пов’язок з комплексною 

протеолітичною дією провели імпрегнацію отриманою композицією 

ПВС/альгінат натрію/ензим перев'язувального матеріалу.  

Раніше нами була показана перевага використання двошарової марлі 

порівняно з одношаровою, що дозволило нанести на пов'язки більшу кількість 

полімерної суміші з ензимом і тим самим покращити властивості отриманих 

покриттів [1]. Тому було проведено закріплення композиції ПВС/альгінат 

натрію/ензим на двошарових марлевих пов'язках. 

Рис. 2 демонструє високе збереження загальної та специфічних видів 

активності серратіопептидази після закріплення на перев'язувальному матеріалі 

(в діапазоні 78–88 %). 

 

 
Рис. 2 – Збереження загальної та специфічних активностей вільної та 

іммобілізованої на марлі серратіопептидази. 

 

Економічність та широка розповсюдженість антисептичного засобу 

хлоргексидину біглюконату (ХГБГ) у медичній практиці обумовлювало його 

використання нами у подальших дослідженнях.  

З метою надання антисептичних властивостей марлевій пов’язці з 

іммобілізованою серратіопептидазою, до неї додавали 0,05 % розчин ХГБГ. 
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Показано, що при іммобілізації на марлі серратіопептидаза зберігала 87,5 % 

початкової загальної протеолітичної активності (субстрат казеїн), а сумісно з 

антисептиком – 81,5 % (рис 3). 
 

 
Рис. 3 – Вплив хлоргексидину біглюконату на збереження протеолітичної 

активності іммобілізованої на марлі серратіопептидази 
 

Після проведення стерилізації γ-опроміненням (доза 23,07 кГр) 

встановлено високий рівень збереження загальної протеолітичної, 

колагенолітичної, фібринолітичної активностей іммобілізованого на марлі 

ензиму – 73,2 %, 65,9 %, 63,3 %, відповідно (рис. 4) 

 

Рис. 4 – Збереження комплексної активності ензиму у розробленому препараті 

після стерилізації γ-опроміненням. 
 

Протокол мікробіологічних досліджень марлевих пов’язок з 

іммобілізованою серратіопептидазою (проведено згідно ДСТУ EN ISO 11737 :-

2:2015, Методичних вказівок М-В1-2004 р.) визнав марлеві серветки з 

іммобілізованою серратіопептидазою стерильними.  
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В результаті дослідження in vitro глибини лізису висіченого ранового 

струпу (опік 2В ступеню) показано, що через 24 год іммобілізований на марлі 

ензим був більш ефективний відносно лізису струпа ніж вільний на 34 %. 

Отриманий біоматеріал був стабільний в умовах зберігання протягом 6 міс. 

(збереження протеолітичної активності на рівні 77–80 % від початкової).    

Розроблена схема отримання нового перев’язувального матеріалу 

комплексної протеолітичної дії, перспективного для ранової терапії, що 

включає стадії виготовлення, стерилізації, оцінки мікробної чистоти, та 

збереження активності, умов зберігання.  
Таким чином, вперше показано, що розроблені нові високоактивні 

полімерні матеріали комплексної протеолітичної дії з іммобілізованою 

серратіопептидазою у вигляди марлевих пов’язок є стабільними після стерилізації 

γ- опроміненням. Отримані біоматеріали характерізуються високим збереженням 

казеїнолітичної, фібринолітичної, казеїнолітичної активності і при зберіганні при 

0–4 °С, та активно каталізуют лізіс опікового струпу в експеріментах in vitro.  

Слід підкреслити, що проведення експериментів in vivo на модельованих 

ранах лабораторних тварин наряду з даними експериментів in vitro будуть 

сприяти отриманню вагомих результатів щодо перспективи використання 

марлевих пов’язок з іммобілізованою серратіопептидазою для терапії ран і 

опіків. 
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ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ХЛОПЦІВ-СПОРТСМЕНІВ 
Cвайкін О.О., Ткаченко Н.А. 

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна, 

svaikinaleksandrl@gmail.com, nataliya.n2013@gmail.com 

 

Регулярні тренування, чергування навантаження та відновлення – умови, 

необхідні для прогресу у спорті, але самі по собі недостатні. Крім програми 

тренувань та восьмигодинного сну, спортсмени повинні правильно 

харчуватися. 

Важливість збалансованого харчування для спортсменів важко 

переоцінити. Взаємозв’язок між прогресом і харчуванням не очевидний на 

початку тренувань. Але якщо спортсмен тренується 3-4 рази на тиждень або 

більше, він можете харчуватися так, як харчувався до початку тренувань. 

Чому при збільшенні навантажень має змінюватись і дієта? Потреба 

організму у поживних речовинах зростає. Наприклад, при будь-якому 

фізичному навантаженні збільшується споживання організмом заліза, тому 

цього мікроелемента в раціоні має стати більше. Якщо не враховувати мінливі 

потреби тіла, імунітет ослабне, прогрес сповільниться, у кращому випадку – 

спортсмен часто застуджуватиметься і відчуватимете легке нездужання, у 

гіршому – постраждають його внутрішні органи. 

Універсальної дієти, яка однаково підходить важкоатлету та учаснику 

«Тур де Франс», не існує. Потрібно враховувати вид спорту, навантаження, 

особливості власної комплекції та обміну речовин. Серед спортсменів-аматорів 

та новачків, які приходять у спорт заради витонченої фігури, існує думка, ніби 

спортсмени їдять мало. Це неправда: спортсмени їдять стільки, скільки їм 

потрібно. Альфа та омега спортивного раціону – достатня кількість калорій, 

здатна компенсувати енергетичні витрати. 

Незважаючи на те, що універсальної дієти немає, можна виділити 

основні принципи спортивного харчування: 

1.  Калорій має бути достатньо для запланованих навантажень. 
2.  У раціоні потрібно збалансувати білки, вуглеводи та жири, повністю 
виключати жоден із компонентів не можна. 

3.  Їжа має бути насичена вітамінами та мікроелементами. 
4. Незважаючи на пункт 3, потрібно приймати вітаміни та біологічно 
активні добавки додатково. 

5.  Раціон планується з урахуванням цілей: зменшити/збільшити масу 
тіла, підтримати вагу стабільною. 

6.  Меню у будь-якому випадку складають так, щоб сприяти зменшенню 

жирової тканини та росту м’язової. 

7.  Нестача води веде до втоми м’язів та шкодить суглобам. 
8.  Харчуватись треба невеликими порціями, але часто. 
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Для покращення фізичних параметрів спортсмени часто вдаються до 

нарощування м’язової маси. 

Перше правило харчування для набору маси – збільшення калорійності 

раціону на 10–15 %. Плюс для заповнення запасів глікогену (основного 

джерела енергії для мускулатури) необхідні вуглеводи з низьким і середнім 

глікемічним індексом. 

Крім того, для підтримки оптимального вироблення гормонів організму 

необхідні різні види жирів – і, звичайно, білки. Однак, помилково розглядати 

дієту для набору м’язової маси виключно як вживання великої кількості 

протеїну. 

Зазначимо, що роль відіграє не просто математична пропорція, а те, що 

ховається за калоріями, наприклад, який тип вуглеводів чи жирів 

використовується. Також у розрахунках використовується вага тіла за 

вирахуванням жирової маси (тобто з поправкою на відсоток жиру в організмі). 

Крім іншого, співвідношення білків : жирів : вуглеводів не враховує 

потреби тіла у вітамінах та мінералах. Зокрема, силові тренування мають на 

увазі збільшення норми електролітів (магнію, кальцію і т.п.), а також 

жиророзчинних вітамінів (насамперед, вітаміну D і вітаміну Е). 

Оптимальним є чотириразовий режим харчування спортсменів із 

наступним розподіленням калорійності: 25–30 % – сніданок, 30–35 % – обід,  

15 % – підвечірок, 25–30 % – вечеря. 

Рекомендується споживати їжу мінімум за 2 год. до початку тренування, 

за 3,5 год. – до змагання, а також через 30–40 хвилин по завершенню 

спортивних занять. 

Харчування спортсменів може біти різним залежно від періоду та завдань 

спортивних занять: 

– період накопичення – базове харчування в умовах звичайних 

тренувань; 

– харчування перед змаганнями; 

– період реалізації – під час змагань. 

Метою представленого дослідження стало визначення вподобань 

респондентів (чоловіків-спортсменів) щодо розробки продукту для 

спортивного харчування. 

Для досягнення поставленої мети авторами була розроблена анкета, 

представлена в гугл-формі. Респонденти – хлопці-спортсмени у кількості  

31 особа – пройшли анкетування, результати якого представлені у табл. 1. 

Більшість респондентів була віком від 18 до 23 років (43,3 % опитаних), 23,3 % 

представлені респондентами 11–17 рр., 16,7 %, 10,0 % та 6,7 % респондентів 

мали вік 24–30, 31–35 та 41–50 рр. 

Основна частина респондентів (46,7 %) займаються спортом 3-5 раз на 

тиждень, постійними тренуваннями займаються лише 16,7 %, а 36,7 % – 

1–2 рази на тиждень. Більшість опитаних віддають перевагу заняттям у 

спортзалі (29,6 %) – змішані+силові+кардіо, єдиноборствам (25,9 %) та бігу 

(14,8 %). 
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Третина опитаних вживають білкові продукти «Протеїн» (52,4 %), ВСАА 

(28,6 %) та «Гейнер» (9,5 %) для набору м’язової маси, 56,7 % – для 

підтримування форми і лише 10,0 % – для схуднення; 86,7 % респондентів 

віддають перевагу тваринним білкам і лише 13,3 % – рослинним. Понад 3/4 

опитаних хлопців-спортсменів постійно вживають молочну продукцію, взагалі 

не вживають лише 3,3 %, 6,7 % вживають лише кисломолочні продукти. 

Опитані респонденти зазначили недоліки білкових продуктів, які вони 

вживають: смак – 50,0 %; консистенція та запах – по 18,8 %; післясмак та 

необхідність приготування – лише по 6,3 %. 

Побажання респондентів щодо виду нового продукту, який планується до 

розробки, розподілилися наступним чином: 

– сухий продукт для відновлення з підвищеним вмістом білка – 41,4 %; 

– протеїновий батончик – 34,5 %; 

– йогуртовий десерт з підвищеним вмістом білка – 17,2 %;  

– пастоподібний білковий продукт – 6,9 %. 

Лише 6,7 % опитаних зазначили, що новий продукт не повинен містити 

смакові наповнювачі, усі інші респонденти запропонували до розробки 

продукт з солодкими наповнювачами. У якості підсолоджувала 40,0 % 

опитаних обрали фруктозу, 32,5 % – мед, 15,0 % – цукор, 12,5 % – стевію. 

Серед смакових наповнювачів, обраних респондентами для сухого 

продукту, лідирує банан (15,6 %), 11,9 %, 11,1 % та 11,1 % голосів отримали 

лісові ягоди, шоколад та малина відповідно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Бажані смакові наповнювачі для нового сухого продукту для 

відновлення з підвищеним вмістом білка 

 

При виборі смакових наповнювачів для протеїнового батончика та 

йогуртового десерту респонденти обрали кокос, мигдаль та фісташку, арахіс та 

фундук (рис. 2). 
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Рис. 2 – Бажані смакові наповнювачі для протеїнового батончика та 

йогуртового десерту 

 

Отже, за результатами проведених досліджень до розробки пропонується 

два продукти: 

– сухий продукт для відновлення з підвищеним вмістом білка зі смаковим 

наповнювачем «Банан» або «Шоколад», оскільки наповнювачі «Лісова ягода» 

та «Малина» мають підвищену кислотність і при відновленні продукту можуть 

викликати істину коагуляцію білків у ньому; 

– протеїновий батончик зі смаковим наповнювачем «Кокос», «Мигдаль», 

«Фісташка», «Арахіс» або «Фундук». 

У якості білкового компонента рекомендовано використання сухих 

концентратів сироваткових білків, казеїнатів або копреципітатів натрію [3]. 
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Вперше можливість використання бактеріофагів у профілактиці та 

лікуванні інфекційних захворювань була продемонстрована у 1917 р., коли 

серед учених-мікробіологів поширилася сенсаційна новина, що Фелікс 

Д'Ерелль відкрив віруси, що «пожирають бактерії», і на їх основі йому вдалося 

розробити препарати , що заразилися дизентерією. 

Бактеріофаги – це віруси, що характеризуються специфічною здатністю 

до вибіркового інфікування бактеріальних клітин, з наступним лізисом 

клітини-господаря (вірулентні фаги) або утворенням лізогенів (помірні фаги). 

Розвиток нових уявлень наприкінці XX – початку XXI століття як про 

молекулярну біологію, так і про екологічні взаємини бактеріофагів та їх 

господарів, а також дедалі ширше поширення в біосфері антибіотико- 

резистентних мікроорганізмів, що актуалізували своєрідне друге народження 

вірусів бактерій [1]. 

Поліпшення якості медичної допомоги інфекційним хворим, а також 

перехід на споживання екологічно чистих необроблених антибактеріальними 

засобами продуктів харчування передбачає пошук нових та відродження 

відомих раніше форм та методів лікування інфекційних захворювань. 

Численні дослідження, проведені вітчизняними та зарубіжними вченими, 

підтверджують можливість використання бактеріофагів як природних 

антимікробних агентів для боротьби з бактеріальними інфекціями у людей, 

тварин та сільськогосподарських культур, у тому числі викликаних 

антибіотико-резистентними штамами. 

Переваги бактеріофагів перед антибіотиками досить очевидні і 

полягають у наступному: 

 здатні знищувати бактерії, стійкі до антибіотиків; 

 у титрі, що не перевищує у готовій лікарській формі 10
10

 БОЕ/мл,  

не викликають побічних ефектів (реакція Яриша – Герксгеймера); 

 завдяки вузькій видовій специфічності, що не пригнічують зростання 

нормофлори; 

 поєднуються з іншими лікарськими препаратами; 

 мають імуностимулюючу дію [2]. 

Таким чином завданням цього винаходу є розробка супозиторної 

лікарської форми на основі комбінованої рідкої субстанції щонайменше трьох 

бактеріофагів з вихідним високим титром фаголізату від 

2×10
8 
БОЕ/супозиторій кожного штаму, що знижується на кінець терміну 

придатності препарату до рівня не нижче 1×10
8
 БОЕ/ супозиторій [3].  
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Для досягнення поставленої задачі за запатентованою технологією з 

вирощуванням фаголізату на щільному живильному середовищі були отримані 

високоактивні стерильні фільтрати фаголізатів, підібрані допоміжні 

компоненти і сконструйована готова лікарська форма – супозиторії, що 

володіють вихідною високою специфічною антибактеріальною активністю. 

підтверджено під час фармакокінетичних випробувань на кроликах. 

Характеристика біологічного продуценту таблиця 1 [4].  

 

Таблиця 1 – Фенотипова та молекулярно-генетична характеристика 

штамів бактеріофагів.  
Фаг V18 SE40 PA5 

Бактерія-господар E.coli S. Enteritidis P. aeruginosa 

Джерело та місце 

виділення 

Стічні води 

корівника Ґрунт 

Стічні води 

Стічні води 

корівника Ґрунт 

Стічні води 

Стічні води 

корівника Ґрунт 

Стічні води 

Спектр літичної 

активності (%/штами 

бактерій) 

100% 85% 76% 

Відносини до 

хлороформу 

Стійкий Стійкий Стійкий 

Температура стійкості 60°С 80°С 60°С 

Стійкість до рН 

середовища 

7,0-9,6 5,2-9,6 7,0-9,6 

Врожайність (титр), 

БОЄ/мл 

10 
10

 – 10 
11

 10 
11

 – 10 
12

 10 
10

 – 10 
11

 

Розмір ДНК, тпн 129 29 66 

Сімейство 

(таксономічний стан) 

Myoviridae Siphoviridae Myoviridae 

Довга фага (головка, 

хвіст та базальна 

мембрана), нм 

146 122 143 

Діаметр (найбільша 

ширина) головки, нм 

49 35 52 

 

Для реалізації поставленої мети пропонується антибактеріальна 

композиція у вигляді супозиторію, що містить рідку субстанцію бактеріофагів, 

що включає, щонайменше, три бактеріофаги з титром не менше 

2×10
8
 БОЕ/супозиторій, супозиторну основу, що включає вітепсол або твердий 

жир типу А, а також твін (полісорбат)-80 при наступному співвідношенні 

компонентів на 1 супозиторій, мас. % (таб. 2) [5]: 

 

Таблиця 2 – співвідношення компонентів на 1супозиторій.  
Рідка субстанція бактеріофагів 13,3 % 

Вітепсол або твердий жир типу А 82–84 % 

Твін (полісорбат)-80 2,7–4,7 % 
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Було розроблено алгоритм створення нового препарату на основі 

бактеріофагів, що включає наступні етапи: 

1. Видова ідентифікація патогенних мікроорганізмів – антибіотико-

резистентних збудників інфекційних захворювань 

2. Виділення та селекція вірулентних штамів бактеріофагів за спектром їх 

специфічної політичної активності проти патогенних бактерій-мішеней 

3. Підтвердження відсутності помірних фагів, інтегрованих у 

бактеріальні клітини-господарі за допомогою тестів з мітоміцином С, УФО 

тощо. 

4. Отримання бактеріофагів у високому титрі на щільному поживному 

середовищі, стерилізуюча фільтрація та очищення фаголізатів від ендо- та 

екзотоксинів за методом афінної хроматографії 

5. Визначення морфологічної структури фагової частки з урахуванням 

електронного микроскопирования 

6. Підтвердження відсутності небажаних генів у ДНК бактеріофагів (за 

допомогою ПЛР), повногеномне секвенування фагової ДНК та 

біоінформаційний аналіз 

7. Підтвердження відсутності у фаголізатах бактеріальних токсинів (за 

допомогою ІФА) 

8. Підтвердження стабільності бактеріофагів під впливом агресивних 

факторів довкілля (температури, рН, хлороформу та ін.) 

9. Створення готової форми коктейлю бактеріофагів 

10. Оцінка безпеки та ефективності бактеріофагів у доклінічних 

випробуваннях на лабораторних тваринах (гостра та хронічна токсичність, 

фармакокінетика, специфічна ефективність) 

11. Оцінка безпеки та ефективності у клінічних випробуваннях 

12. Державна реєстрація нового лікарського препарату або введення 

«адаптованих» штамів бактеріофагів у вже зареєстровані лікарські засоби [6]. 

Пропонується також спосіб приготування наведеної вище 

антибактеріальної композиції, в якому спочатку розплавлений при температурі 

43–50 °С вітепсол або твердий жир типу А вводять твін (полісорбат)-80. Потім 

отриману основу охолоджують до температури 40–42 °С при перемішуванні 

вводять у неї рідку субстанцію бактеріофагів [7]. 

Приклад. Супозиторії для профілактики та лікування інфекцій, що 

передаються харчовим шляхом (Food-borne infections). 

Склад на один супозиторій масою 1,5 г: рідка субстанція бактеріофагів у 

кількості 0,2 г, що складається з трьох штамів фагів, листериозного Lm2 – 

2×10
8
 БОЕ/супп, ешеріхіозного V18 – 6,0×10

8
 БОЕ/супп та саль – 1×10

9
 

БОЄ/супп, Вітепсол W 35 – 1,23, Твін (полісорбат)-80 – 0,07г. 

Технологія виготовлення супозиторіїв полягає в наступному: в 

розплавлений при температурі 43–47 градусів вітепсол, вводять твін 

(полісорбат)-80, перемішують, основу охолоджують до температури 

40 градусів і поступово при перемішуванні вводять рідку субстанцію 
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бактеріофагів, потім суппозиторії , охолоджують, запаюють, нарізають і готові 

супозиторії пакують [8]. 

В результаті проведеного аналізу, представлений опис отримання рідкої 

субстанції бактеріофагів як АФС для супозиторної лікарської форми в титрі 

10
10

 БОЕ/мл, що є вихідною достатньою кількістю фагових частинок з точки 

зору подальшого визначення специфічної антибактеріальної активності 

бактеріофагів у готовій лікарській формі. Так, в оптимальному за технологією і 

фізичними показниками заявляється склад мінімальна концентрація 

бактеріофага становить 2×10
8
 БОЕ/супп, що при порівнянні з зареєстрованими 

пероральними засобами на основі бактеріофагів, дозволяє зробити висновок 

про відповідність концентрації АФС в супозиторії терапевтичній дозі, не 

менше 106 БОЕ/ мл.  

До клінічні випробування супозиторної лікарської форми, що 

заявляється, проведені на лабораторних тваринах (кроликах), також 

підтверджують безпеку і оптимальність розробленого складу супозиторіїв з 

точки зору забезпечуваного рівня біодоступності АФС. Рівень бактеріофагів у 

зразках клінічного матеріалу, отриманого від кроликів після одноразового 

введення супозиторіїв досягав максимуму через 4,5-6 годин після введення 

супозиторіїв. Бактеріофаги зберігалися в крові, сечі та калі неінфікованих 

бактерією-господарем тварин до 24 годин і більше. Підтверджений 

фармакокінетичними та імунологічними методами досліджень системний 

механізм дії ректально введеного препарату на основі субстанції бактеріофагів 

передбачає створення нового підходу до індивідуалізованої антибактеріальної 

терапії для лікування інфекцій, спричинених лікарсько-стійкими штамами 

збудників. 
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В останні роки, як в Україні, так і в усьому світі, популярності у 

населення набуває перехід до зорового способу життя. Складовою частиною 

зорового способу життя є раціональне харчування, яке неможливо без 

споживання продуктів підвищеної харчової цінності. Завдяки цьому ринок 

корисних продуктів активно розвивається, не винятком є і десерти. Саме тому 

актуальним є створення асортименту десертів, збагаченого вітамінами, макро- 

та мікроелементами, амінокислотами та ліпідами, необхідними для організму 

людини. Терміни «зоровий спосіб життя», «здорове харчування», «фізична 

культура і спорт» та «спортивне харчування» завжди стоять поруч. 

Взаємозв'язок харчування і фізичної роботи м'язової системи людини має 

пряме відображення в тому, що будь-яка фізична активність, якою б не була її 

інтенсивність, вимагає витрати енергії. Знання ролі харчування у формуванні 

та підтримці фізичного стану і працездатності має значення як для населення в 

цілому, так і для окремих його прошарків, а саме осіб, які страждають на 

цукровий діабет, осіб, працюючих в умовах підвищених енерговитрат, 

спортсменів та осіб, які ведуть здоровий спосіб життя [1]. 

Ринок натуральних солодощів в Україні поступово розвивається, завдяки 

тенденціям до здорового харчування. Завдяки великій кількості на 

українському ринку різних видів фруктів та овочів в країні почали виробляти 

солодощі на натуральній основі [2]. Розвиток ринку натуральних солодощів є 

дуже перспективним напрямком В Україні. Також можна зауважити, що з 

певних причин в асортименті продукції, яка виготовляється на ринку України в 
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даний час, відсутні натуральні десерти збито-жельованого типу і розробка 

даного виду десертів дозволить заповнити вільний сегмент вітчизняного ринку. 

Розроблений солодкий продукт збито-жельованого типу дозволяє 

розширити ринок харчових продуктів підвищеної харчової цінності, зокрема 

десертів, які містять у своєму складі збалансований за амінокислотним складом 

білок, збагачені поліненасиченими жирними кислотами та харчовими 

волокнами з пребіотичними властивостями. Створена лінійка подібних 

десертів типу самбук підвищеної харчової цінності може використовуватися 

при організації раціонального харчування осіб, які страждають на цукровий 

діабет, осіб, працюючих в умовах підвищених енерговитрат, спортсменів та 

осіб, які ведуть здоровий спосіб життя. 

Розроблена технологія десертів типу самбук підвищеної харчової 

цінності включає попередню підготовку сировини, змішування та 

гомогенізацію ягідно-овочевої і білково-жирової складових за температури 

40 °С. Як білково-жирову сировину використовують попередньо подрібнені до 

консистенції пасти арахіс смажений або насіння льону (3,5…4,0 %). При 

гомогенізації компонентів використовують стабілізатори ксантанову камедь 

(0,55…0,65 %) та агар (0,35…0,45 %), яки попередньо розчиняють у воді за 

температури 100 °C і охолоджують до 40 °С. 

Слід зазначити, що вживання в їжу особами, які страждають на цукровий 

діабет, особами, працюючими в умовах підвищених енерговитрат, 

спортсменами та особами, які ведуть здоровий спосіб життя, різних джерел 

білка, в тому числі рослинних, таких як арахіс, може сприяти забезпеченню 

організма необхідними поживними речовинами і зниженню в раціоні 

холестерину і насичених жирів [3]. Крім того арахіс містить у своєму складі 

олеїнову (ω-9) та лінолеву (ω-6) жирні кислоти, фітостерини та ряд інших 

біологічно активних сполук і саме тому його вживання при цукровому діабеті 

несе вагомий терапевтичний ефект, зокрема гіпоглікемічний, через здатність 

інтенсифікувати процес обміну речовин; зміцнення серцевого м'язу і 

кровоносних судин; зміцнення кісток і м'язів [4]. 

Насіння льону при діабеті отримало широке поширення завдяки 

комплексному впливу на органи і системи органів людини. Але насамперед 

насіння льону при цукровому діабеті цінується через його гіпоглікемічні та 

антихолістеринемічні властивості [4]. Серед рослинних продуктів насіння 

льону є лідером за вмістом ω-3 ПНЖК. Експериментально-клінічні 

дослідження продемонстрували, що тваринні жири і рослинні олії, які містять 

-3 ПНЖК в значних кількостях, мають антиатеросклеротичну, антиаритмічну, 

протизапальну та антиалергенну дії, нормалізують обмін речовин при багатьох 

патологіях, прискорюють процеси дихання тканинами організму і можуть бути 

використані для профілактики серцево-судинних хвороб, включаючи 

атеросклероз, стенокардію, аритмію, тромбоз, цукровий діабет та інші, а також 

у терапії гострих та хронічних запалень [5]. З огляду на вищевказане, широким 

верствам населення, а насамперед особам, працюючими в умовах підвищених 
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енерговитрат, спортсменам та особам, які ведуть здоровий спосіб життя, для 

поповнення витрачених організмом ПНЖК, теж бажано звернути увагу на 

харчові продукти, що містять ω-3 ПНЖК.  

Важливо відзначити, що в складі сухого яєчного білку, якій також 

присутній в десерті, містяться всі незамінні амінокислоти, за складом і 

співвідношенням яких він наближений до еталонного білка. Яєчний протеїн в 

харчуванні осіб, працюючих в умовах підвищених енерговитрат, спортсменів 

та осіб, які ведуть здоровий спосіб життя, стимулює накопичення м’язової 

маси, що обумовлено високою концентрацією лейцину – однієї з головних 

амінокислот, що відповідають за стимулювання синтезу актину і міозину після 

їжі [6]. Крім того, клінічні дослідження довели, що саме яєчний білок має 

гіпоглікемічні властивості. Сполуки, що входять до складу яєчного білка, 

здатні підтримувати незмінну концентрацію інсуліну в крові і це дуже важливо 

при цукровому діабеті [3]. 
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На даний час найпопулярнішими матеріалами у косметології для догляду 

за шкірою є косметичні маски. Матеріали для виготовлення косметичних масок 

повинні характеризуватися здатністю набрякати у воді та спиртових розчинах, 

високою проникністю для речовин екстрактів, високою міцністю та 

еластичністю. Враховуючи щоденне використання, особливо на чутливих 

зонах обличчя, косметичні засоби, насамперед, повинні бути нетоксичними та 

не викликати алергії. Переліченим характеристикам відповідають полімерні 

гідрогелі – матеріали, які одержують за допомогою насичення водою 

високогідрофільних структурованих синтетичних і природних полімерів. 

Попередніми дослідженнями [1] встановлена перспективність 

використання в біомедичній галузі гідрогелевих матеріалів на основі 

кополімерів полівінілпіролідону (ПВП) з 2-гідроксіетилметакрилатом (ГЕМА), 

що є можливим завдяки їх високій сорбційній здатності, еластичності, 

стабільності форми у розчинниках та біотолерантності [2]. Такі характеристики 

забезпечують можливість насичення кополімерів ГЕМА з ПВП (пГЕМА-пр-

ПВП) лікарськими екстрактами рослин та одержання матеріалів, які можна 

використовувати для пролонгованого збагачення шкіри біологічно активними 

компонентами.  

Метою даної роботи було дослідити фізико-механічні властивості 

пГЕМА-пр-ПВП кополімерів та одержати на їх основі гідрогельні матеріали з 

екстрактами рослин C. officinalis та A. montana з антимікробною та 

фунгіцидною активністю для використання як косметичних засобів [5, 7]. 

Calendula officinalis L. та Arnica montana і екстракти на їх основі володіють 

протизапальними, ранозагоювальними та антибактеріальними властивостями, 

використовуються в косметології для чутливої або подразненої шкіри [5, 6, 8]. 

Кополімеризацію ГЕМА з ПВП здійснювали у присутності феруму 

сульфату (ІІ) за кімнатної температури протягом 0,3…1 год (залежно від 

складу композиції) [3, 4]. З метою суміщення стадій синтезу гідрофільного 

полімеру і подальшого набрякання його в розчиннику, кополімеризацію ГЕМА 

з ПВП в присутності йонів металів здійснювали в водному розчині. Плівки на 

основі пГЕМА-пр-ПВП кополімерів товщиною 0,5÷1,5 мм одержували 

методом відцентрового формування, промивали у дистильованій воді до 

повного видалення непрореагованого ГЕМА та ПВП, висушували за кімнатної 

температури протягом 1 доби та насичували етанольно-водними рослинними 

екстрактами. Екстракти С. officinalis та A. montana отримували методом 
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настоювання за кімнатної температури протягом 7 діб в темному місці. Як 

екстрагент використовували 70 %-ий розчин етанолу.  

Кополімери пГЕМА-пр-ПВП характеризуються просторово зшитою 

структурою, утвореною блоками ГЕМА, прищепленого на ПВП, і містять 

гідрофільні групи: гідроксильну та карбонільну ГЕМА і пептидну ПВП. 

Пориста структура сприяє швидкій сорбції розчинника завдяки капілярним 

силам, що обумовлює набрякання пГЕМА-пр-ПВП кополімерів. 

Тривалість процесів набрякання та висушування є одними з основних 

технологічних параметрів процесу одержання гідрогелевих косметичних 

масок, насичених рослинними екстрактами. Час набрякання – технологічна 

характеристика, яка впливає на продуктивність технологічного процесу 

одержання косметичних масок, а саме, на стадію насичення гідрогелю 

рослинними екстрактами, яка є найбільш тривалою. Час висушування – 

експлуатаційна характеристика, яка визначає тривалість експлуатації виробу. 

Досліджували зміну в часі ступеня водопоглинання та ступеня висушування 

пГЕМА-пр-ПВП кополімерів залежно від складу вихідної композиції. Ступінь 

набрякання закономірно зростає зі збільшенням вмісту у вихідній композиції 

ПВП, тобто із зростанням кількості гідрофільних груп у структурі кополімеру. 

Максимальний ступінь набрякання зразків різного композиційного складу за 

нормальних умов наступає через 24 год.  

Оскільки полімерні гідрогелі експлуатуються переважно у набряклому 

стані, досліджувались характерні для еластомерів фізико-механічні властивості 

одержаних після набрякання у воді кополімерів, а також їх залежність від 

водовмісту. Дослідження фізико-механічних властивостей гідрогелів 

проводили за такими параметрами: твердість, пружність, пластичність, 

водовміст, ступінь набрякання, сорбційна здатність, кінетика виходу екстракту 

(за флавоноїдами). Із збільшенням вмісту ПВП у вихідній композиції зростає 

водопоглинання, коефіцієнт набрякання та умовна пористість синтезованих 

пГЕМА-пр-ПВП кополімерів, однак зменшуються міцнісні та пружні 

властивості гідрогелю. Аналізуючи отримані результати, для подальших 

досліджень вибрано, як найбільш оптимальну, композицію складу 

ГЕМА:ПВП=80:20 мас. ч. 

Встановлено, що, поглинання пГЕМА-пр-ПВП кополімерами етанольно-

водного екстракту має виші значення, ніж поглинання води. Вміст екстракту та 

коефіцієнт набрякання вищі, ніж при дослідженнях кополмерів з водою. 

Екстракт C. officinalis краще поглинається кополімером пГЕМА-пр-ПВП, ніж 

екстракт A. montana. 

Бактеріостатичний ефект досліджувався за допомогою диско-

дифузійного методу, де, як диски, використовувались насичені екстрактами 

рослин гідрогельні композити. А для порівняння визначали 

бактекріостатичність тих самих екстрактів за допомогою методу лунок в 

агаризованому середовищі. Встановлено, що гідрогельні зразки, насичені 

екстрактами лікарських рослин, відзначаються вищою бактеріостатичною 

активністю порівняно з чистими екстрактами (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Діаметральні розміри зон лізису штамів бактерій та грибів 

екстрактів та гідрогелів, насичених екстрактами рослин 
 

Діаметр зони пригнічення росту, мм 

                  Екстракти 

 

 

Штами 

Calendula officinalis Arnica montana 

Екстракт 

Calendula 

officinalis 

пГЕМА-пр-

ПВП/Calendula 

officinalis 

Екстракт 

Arnica 

montana 

пГЕМА-пр-

ПВП/Arnica 

montana 

Б
а
к

т
ер

ії
 

E. coli 8,5 9,0 10,2 12 

S. aureus 5,2 7,5 17,8 18,4 

Г
р

и
б
и

 A. niger 8,0 9,2 9,5 10 

C. tenuis 3,0 12,8 12,8 15 

 

Таким чином, внаслідок проведених досліджень доведено, що гідрогелі 

на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном за 

своїми фізико-механічними характеристиками, структурою, здатністю 

поглинати воду і інші розчинники, а також проникністю для 

низькомолекулярних речовин, можуть бути використані для сорбції рослинних 

екстрактів. Насичення пГЕМА-пр-ПВП кополімерів екстрактами C. officinalis 

та A. montana забезпечило можливість одержання гідрогельних матеріалів з 

антимікробною і фунгіцидною активністю, що підтверджено на прикладі 

бактерій Escherichia coli, Staphylococcus aureus та грибів Candida tenuis, 

Aspergilus niger. 
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Поняття «спреди» ввійшли в обіг недавно. Спреди безпечні з точки зору 

дієтології в порівнянні з вершковим маслом та іншими тваринними жирами. 

Вони відповідають вимогам здорового харчування, так як володіють 

збалансованим вмістом жирних кислот і збагачені вітамінами. Виробництво 

спредів молоде, тому виникло багато питань, які необхідно вирішувати, 

починаючи від вдосконалення нормативної бази та закінчуючи споживчою 

сферою. У теперішній час, причиною всіх типових проблем сучасної 

цивілізації є надмірне споживання висококалорійної їжі, стійкий дефіцит 

життєво важливих компонентів, а також незбалансоване харчування. 

У нашому раціоні занадто багато жирів, солей, цукру і дуже мало овочів 

та фруктів. Під визначенням «здорове харчування» розуміється вживання 

різноманітних продуктів переважно рослинного походження в оптимальному 

співвідношенні для забезпечення організму всіма необхідними поживними 

речовинами. В цьому контексті особливої уваги заслуговують емульсійні 

жирові продукти або спреди. В них міститься невелика кількість насичених 

жирів, які являються фактором ризику для здоров’я і відсутній холестерин; 

вони містять необхідні вітаміни, мінерали, харчові волокна, антиоксиданти [1]. 

Спреди призначені для безпосереднього вживання в їжу, кулінарних цілей, 

використання на підприємствах громадського харчування та харчової 

промисловості. Ринок спредів є новою галуззю харчової промисловості в 
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Україні і розвивається в резонансі зі світовими тенденціями [2]. Забезпечення 

населення високоякісними продуктами харчування є найважливішою 

народногосподарською та соціальною проблемою. Провідна роль в її реалізації 

належить молочній та олієжировій промисловості. 
Метою даної роботи є визначення видів вершкового масла як сировини 

для виробництва спредів з використанням рослинних олій та створення нових 

функціональних продуктів. Отримано удосконалений функціональний 

харчовий продукт з підвищеними якісними характеристиками та розроблена 

методика його одержання. 

Створені функціональні продукти містять незамінні жирні кислоти, 

комплекс вітамінів, легко засвоюються організмом людини і можуть 

застосовуватися для здорового харчування. Виходячи з даних літературного 

огляду та порівняльної характеристики рослинних олій, для створення нових 

функціональних продуктів нами була вибрана олія насіння гарбуза. Цю олію 

одержують шляхом холодного пресування, тобто цей продукт не проходить 

термічну обробку і не втрачає своїх властивостей через руйнування корисних 

елементів при високій температурі [3]. 

Встановлений вплив температури на консистенцію двох видів масла 

жирністю 63 % та 72,5 %. Методика дослідження полягала у наступному: 

наважку масла поміщали у кожну з пробірок та нагрівали протягом 15 хвилин у 

термостаті в температурному інтервалі від 28°С до 38°С з кроком 2°С, 

спостерігали за зміною кольору та консистенцією масла. У результаті 

нагрівання в пробірках спостерігається поступове розшарування молочного 

жиру та вершків залежно від температури. Встановлено, що оптимальною є 

температура 30°С та часом топлення є 30 хвилин.  
Виготовлення спредів здійснюється наступним чином: наважку 

вершкового масла (жирністю 63 %) у кількостях згідно рецептури, поміщали у 

стакан ємністю 50 мл, розтоплювали на водяній бані протягом 30 хвилин при 

температурі 30 °С, потім додавали наважку лляної олії згідно рецептури та 

перемішували за допомогою магнітної мішалки 15 хвилин до однорідної 

консистенції. Після цього відновлювали сухе знежирене молоко у 

дистильованій воді, нагрітій до температури 60°С, додавали його в суміш та 

перемішували протягом 10 хвилин. 

Якість розроблених спредів оцінювали згідно з вимогами 

ДСТУ 4445:2005 «Спреди та суміші жирові». За органолептичними 

показниками розроблені нами спреди мали привабливі споживчі 

характеристики: приємний зовнішній вигляд, рівномірне за всією масою 

забарвлення, однорідну консистенцію та природний, гармонійний смак і 

аромат. Фізико-хімічні показники нових спредів також відповідали вимогам 

ДСТУ 4445:2005 «Спреди та суміші жирові». 

У дослідженнях використовували екстракт лляної макухи (ЕЛМ), 

особливістю якого є вміст лігнанів. Це фенольні сполуки, які володіють 

естрогенними властивостями. Крім того, лляна  макуха багата вітамінами 

групи В, Е та фолієвою кислотою, дуже корисна для органів травлення. В ній 
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міститься 30–35 % протеїну, понад 30 % безазотистих екстрактивних речовин і 

8–9 % клітковини. Слиз льону заспокоює слизову оболонку шлунку, знімає 

запалення, клітковина ж сприяє виведенню токсинів. Макуха містить також 

залізо, магній, калій та інші мікроелементи.  

Методика отримання екстракту лляної макухи (ЕЛМ) полягала в 

наступному: в колбу ємністю 150 мл поміщали лляну макуху масою 5 г, 

додавали 50  води, на пальнику доводили суміш до кипіння, охолоджували 

та відфільтровували суспензію від макухи. Чисту суспензію викладали на 

тарілку та висушували на гарячому повітрі до сухого залишку 50 %. 

Екстраговані компоненти виступали в якості харчової добавки з потенційними 

функціями наповнювача, стабілізатора та емульгатора. Використання 

наповнювача ЕЛМ впливає на зміну кольору спреду.  

Нами була визначена оптимальна кількість ЕЛМ, яка складає 0,025 г. При 

зменшенні до 0,015 г готова продукція практично не змінює смак та 

консистенцію, що дає можливість більшого збагачення наповнювачем. При 

збільшенні ЕЛМ до 0,035 г спред втрачає жовте забарвлення, стає білим та має 

не привабливий для споживача зовнішній вигляд. 

За попередньою рецептурою готували спред і до нього додавали 

наповнювач. Наповнювач у кількості 0,025 г розчинений в 0,675 г води, 

додавали до готового спреду та перемішували за допомогою магнітної 

мішалки. Якість розроблених спредів оцінювали згідно з вимогами 

ДСТУ 4445:2005 «Спреди та суміші жирові». За органолептичними 

показниками розроблені нами спреди мали привабливі споживчі 

характеристики: приємний зовнішній вигляд, рівномірне за всією масою 

забарвлення, однорідну консистенцію та природний, гармонійний смак і 

аромат. 

В результаті проведеної роботи нами були створені функціональні 

продукти – спреди з різним співвідношенням тваринних та рослинних жирів. 

Найкращими властивостями та показниками володіють спреди з жирністю 

73 % та 82,5% на основі солодковершкового масла жирністю 63 % та 72,5 % 

відповідно. За органолептичними показниками розроблені нами спреди мали 

привабливі споживчі характеристики: приємний зовнішній вигляд, рівномірне 

за всією масою забарвлення, однорідну консистенцію та природний, 

гармонійний смак і аромат. Фізико-хімічні показники нових спредів також 

відповідали вимогам ДСТУ 4445:2005 «Спреди та суміші жирові». 

Крім того, введення в них ЕЛМ змінювало колір готового спреду. 

Консистенція готового продукту стала еластичнішою, при кімнатній 

температурі спред повільно топиться та легко намазується на поверхню.  

В результаті проведених досліджень представлена методика одержання 

нових функціональних продуктів-спредів з підвищеними якісними 

характеристиками, які містять незамінні жирні кислоти, комплекс вітамінів, 

легко засвоюються організмом людини для виробництва продуктів здорового 

харчування. Оптимізовано склад інгредієнтів для одержання спредів. 
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Використана олія гарбузового насіння, з цінними корисними властивостями 

для людського організму, як складова рослинного жиру в представлених 

функціональних продуктах. Проведений комплекс досліджень фізико-хімічних 

та органолептичних властивостей з побудованими профілограми свідчать про 

відповідність отриманих продуктів ДСТУ та дозволили підібрати оптимальні їх 

рецептури.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАКТОФЕРРИНА В 

НУТРИЦИОЛОГИИ 
Фадеева Д.А., Малютина А.Ю., Жилякова Е.Т. 

НИУ «БелГУ», Белгород, Россия, fadeeva@bsu.edu.ru 
 

Лактоферрин – многофункциональный белок, обладающий широким 

набором биологических свойств, он проявляет множественные защитные 

функции в организме и является ключевым компонентом врожденного 

иммунитета. Помимо непосредственного действия на инвазивные 

инфекционные агенты, лактоферрин также является мощным 

иммуномодулятором, регулируя пролиферацию и дифференциацию различных 

клеток несистемной и адаптивной иммунной системы, кроме того, он 

проявляет антиоксидантную активность, регулирует процесс воспаления и 

поддерживает гомеостаз в организме животных и человека [1]. Спектр 

фармакологической и биологической активности лактоферрина представлен на 

рисунке 1. 

Лактоферрин относится к группе белков трансферринов и состоит из 

одной полипептидной цепи (общая длина цепи составляет от 680 до 700 

аминокислот), разделенной на две гомологичные части, которые образуют 

глобулярные доли, соединенные спиральным участком из одиннадцати 

аминокислот, при этом молекула белка несимметрична. Наибольшая 

концентрация лактоферрина наблюдается в молоке и молозиве – 1–3 мг/мл 

и 5–7 мг/мл, соответственно [3]. 

 

https://infagro.com.ua/ua/2018/08/06/ukrayina-za-pershi-pivroku-vipusk-masla-ne-zris-vipusk-sprediv-zbilshivsya/
https://infagro.com.ua/ua/2018/08/06/ukrayina-za-pershi-pivroku-vipusk-masla-ne-zris-vipusk-sprediv-zbilshivsya/
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Ртсунок 1 – Спектр фармакологической и биологической активности 

лактоферрина 
 

Несомненным преимуществом лактофферрина является его особенность 

не разрушаться при попадании в желудочно-кишечный тракт (в отличие от 

большинства соединений белковой природы), что позволяет использовать его в 

биологически активных добавках к пище и функциональном питании. 

Благодаря этому свойству и доказанному положительному влиянию на 

формирование иммунитета в первые дни и недели жизни организма, 

лактоферрин в настоящее время весьма перспективен для применения как в 

медицинской, так и ветеринарной практике как компонент питания для 

новорожденных детей и молодняка животных и птицы. 

Лактоферрин играет ведущую роль в формировании иммунитета у 

новорожденных, что обеспечивает их защиту от большинства инфекций, 

лактоферрин способствует созреванию врожденного и формированию 

прижизненного иммунитета младенца. Кроме того, доказана позитивная роль 

лактоферрина в профилактике сепсиса и некротического колита у 

новорожденных при использовании его в качестве добавки к питанию [4,5]. 
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Лактоферрин также обладает явными стимулирующими свойствами по 

отношению к Bifidobacterium adolescentis [2]. Он стимулирует ферментативную 

активность бифидобактерий в молоке, что приводит к более быстрому его 

сквашиванию, а, главное, увеличивает выживаемость бифидобактерий в 

готовом продукте в процессе хранения. Лактоферррин также может быть 

использован в качестве исходного компонента при разработке новых 

функциональных кисломолочных продуктов с бифидобактериями 

Таким образом, перспективным является разработка составов с 

лактоферрином, направленных на иммунокоррекцию, повышение жизненного 

тонуса, в том числе в виде биологически активных добавок к пище как для 

человека, так и для животных. 
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СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ НA ОСНОВІ МУЦИНУ РАВЛИКА ТА 

КАВОВИХ ЗАЛИШКІВ 
Федорова О.В., Левчук Р.С., Капля К.О. 

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, 

olena.v.fedorova@lpnu.ua 

 

Попит на засоби натуральної та органічної косметики останнім часом 

дедалі збільшується. 

Натуральна косметика дозволяє використовувати сировину рослинного 

(ефірна олія і екстракт) та тваринного походження (біорідини тварин). 

Біотерапія передбачає комбіноване використання біологічно активних 

компонентів природних об’єктів ззовні та зсередини. Зокрема, равлики відомі 

як цінний продукт харчування, їх слиз - як  засіб по догляду за шкірою. Багатий 

мікроелементами і живильними речовинами слиз равликів Achatina fulica 

standart  є ідеальним, а головне натуральним, засобом для інтенсивної 

регенерації і насичення шкіри поживними речовинами. Цей засіб допомагає 

ефективно боротися з поширеними дефектами шкіри, рубцями і шрамами різної 

тяжкості. 

Позитивна дія слизу равлика на шкіру, завдяки унікальному складу 

муцину, полягає в: 

- утриманні необхідного рівня гіалуронової кислоти, яка прискорює 

відновлення шкіри;  

- утриманні рівноваги між колагеном і еластином, сприяючи 

еластичності шкіри, а також зменшенню ознак старіння;  

- удосконаленні просування кератиноцитов, що призводить до швидшої 

регенерації епідермісу;  

- прискоренні процесу проліферації клітин, що призводить до швидшої 

регенерації пошкодженої шкірної тканини;  

- впливі на вироблення колагену, протидіючи таким чином виникненню 

зморшок. 

Чашка ароматної кави зранку або протягом дня має позитивний вплив на 

стан людини. Доступність кавових напоїв по дорозі на роботу або навчання, під 

час прогулянок сприяє зростанню кількості спожитої натуральної кави. 

Середньостатистичний українець в рік випиває сто чашок кави, в Німеччині – 

772, в Польщі – 572, а у Франції – 420. Споживання натуральної кави 

призводить до утворення декількох типів відходів, серед яких цінним ресурсом 

є кавова гуща, яка як  органічна фракція, не завдає великої шкоди 

навколишньому середовищу. Однак на даний момент  в сучасній Україні 

нараховується десятки тисяч полігонів, де кавова гуща роками лежить між 

пластами іншого сміття.  

Протягом багатьох років дослідниками була вивчена біологічна 

активність, вміст амінокислот, цукру та олії у відпрацьованій каві. Сирі кавові 

зерна, в розрахунку на суху речовину, містять 32–36 % екстрактивних речовин. 
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До складу сухої речовини кави входять наступні основні компоненти, у %: 

кофеїн – 0,7–2,5; білкові речовини – 9–19,2; жир – 9,4–18; сахароза – 4,2–11,8; 

моносахариди – 0,17–0,65; клітковина – 32,5–33,5; пентозани – 5–7; дубильні 

речовини – 8,7–11,9; мінеральні речовини – 3,7–4,5; органічні кислоти: 

хлорогенова – 4–10,9; лимонна – 0,3; винна – 0,4; яблучна – 0,3; щавлева – 0,05; 

кавова – 0,2; вологість сирого кави – 9–12 %. 

Враховуючи інноваційний підхід у сучасній косметології, ми 

запропонували натуральний скраб для обличчя, що містить екстракт слизу 

равлика  Achatina fulica standart  та відпрацьовані кавові залишки в якості 

абразиву. 

Для одержання слизу використовували метод вібрації та струшування, 

який не наносив ніякої шкоди тваринам. Процес струшування: 5 разів по 

1 хв. 30 с з перервою 3 хв. Одержаний слиз фільтрували, висушували, 

зберігали при 4 °С. Здатність кавової гущі ефективно, але делікатно очищати 

забруднення було доведено експериментально. Кавова гуща, вилучена з 

професійних кавових машин має розмір від 2 до 1000 мкм з переважною 

кількістю часток з розміром 300–500 мкм. Додавання таких дрібних часток до 

складу скрабів чи мила дозволяє забезпечити делікатне, не руйнуюче та не 

травматичне відшарування відмерлих частинок верхнього шару епідермісу або 

забруднень. 

Запропоновано наступний склад косметичного засобу. 
 

Інгредієнт            %, мас  

Косметична основа            60  

Ефірні олії            5  

Олія оливкова            10  

Олія жожоба            12  

Кавова гуща            10  

Екстракт слизу равлика             3  
 

Тестування скрабу на чутливій шкірі показало можливість розробки 

серії засобів для делікатного очищення шкіри, оскільки не було виявлено 

подразнень та почервонінь. Було досліджено, що екстракт слизу равлика 

забезпечує зволоження та регенерацію шкірних покривів. 
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Серед багатьох завдань, пов'язаних з розвитком суспільства, найбільш 

глобальним в Україні є вдосконалення структури харчування населення, 

забезпечення доступності харчових продуктів, а також створення збагаченої 

їжі з бажаними властивостями [1, 2]. 

Одним з найпопулярніших молочних продуктів на сьогоднішній день у 

світі є йогурт, який входить до складу багатьох дієт, в тому числі й для людей 

похилого віку. Для надання йогурту геродієтичних властивостей як 

наповнювач використовували вівсяні висівки. Застосування зернової сировини 

та продуктів її перероблення в технології молочних продуктів геродієтичного 

призначення зумовлене їх профілактичними та функціонально-технологічними 

властивостями [3, 4]. 

В нашій країні майже відсутній такий важливий продукт як вівсяні 

харчові висівки, які традиційно отримують при здрібнюванні вівсяного зерна. 

Основною метою при виробництві усіх видів борошна в нашій країні є 

отримання максимального виходу подрібненого продукту, тому, як правило, 

висівки, що отримують після здрібнювання, не використовуються як цінний 

харчовий продукт. В країнах ЄС, Америки, особливо США вівсяні висівки з 

останньої чверті ХХ ст. увійшли в асортимент найбільш корисних і дієтичних 

продуктів. Їх особливістю є високий рівень харчових волокон (до 16 %) 

особливо корисних для організму людини β-глюканів (5,5–23,0 %), високий 

вміст білка (4–8 %) та відповідно збагачений амінокислотний склад тощо [5].  

Вівсяними висівками і поживними продуктами з їх використанням 

можна: тривалий час підтримувати гостроту зору (за рахунок наявності 

лютеїну і зеаксантину); очищати кишечник від несприятливих бактерій і 

відновлювати здорову кишкову мікрофлору; поліпшувати процеси травлення; 

виводити надлишок «поганого» холестеролу; контролювати масу тіла; 

зміцнювати серцево-судинну систему; поліпшувати захисні функції організму; 

заповнювати шлунок і довго не викликати почуття голоду; контролювати 

глікемічний індекс, що дозволить розширити список допустимих продуктів 

харчування (важливо для людей, які страждають на цукровий діабет); 

поліпшити перистальтику шлунково-кишкового тракту; прискорювати 

метаболічні процеси; налагоджувати роботу печінки і підшлункової залози; 

відновлювати енергетичні запаси після розумової і фізичної праці [6]. 

Метою роботи було розробити технологію йогурту для людей похилого 

віку шляхом збагачення його харчовими волокнами. 
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Йогурт виготовляли з масовою часткою жиру 2,5 % резервуарним 

способом. Для ферментації суміші було використано бактеріальний препарат 

прямого внесення FD DVS ABY-3, до складу якого входить Lactobacillus 

acidophilus La-5, BB-12, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus 

salivarius subsp. thermophilus («Хр. Хансен, Україна»). Використання у складі 

закваски пробіотичних культур Lactobacillus acidophilus La-5 та BB-12 

забезпечує надання продуктові функціональних властивостей. Для надання 

продуктові солодкого смаку вносили фруктозу у кількості 2,5 %. Вівсяні 

висівки вносили в охолоджений продукт.  

Для експериментальних досліджень було виготовлено 5 зразків йогурту: 

контроль – класичний йогурт; дослідні зразки – з використанням вівсяних 

висівок у кількості: зразок 1–1 %; зразок 2–2 %; зразок 3–3 %; зразок 4–5 % до 

маси йогурту. 

Контрольний зразок характеризувався чистим кисломолочним запахом і 

смаком, в міру солодким, однорідною консистенцією, білим кольором. Йогурт 

при додаванні 1 % вівсяних висівок відзначався легким присмаком висівок, з 

поодиноким їх вкрапленням та кремовим відтінком. При збільшенні кількості 

вівсяних висівок спостерігали виражений смак і присмак висівок та більш 

насичений колір від коричневого до темно-коричневого. Найкращими 

органолептичними показниками характеризувався зразок при використанні 2 % 

вівсяних висівок. Смак і запах у цьому зразку був чистим, кисломолочним з 

приємним присмаком вівсяних висівок, колір ніжно-кремовий з невеликим 

вкрапленням висівок. 

Під час зберігання йогурту з вівсяними висівками змінюється в’язкість 

продукту, що впливає на його привабливість. Тому наступним етапом роботи 

було дослідити зміну в’язкості йогурту протягом зберігання за температури 

4±2°С впродовж 14 діб. В’язкість контрольного зразку на початку зберігання 

була найменшою, час витікання продукту із 10 мл піпетки становив 53 с. 

Протягом зберігання в’язкість зменшувалася, що обумовлюється незначним 

виділенням сироватки і на 14-й день час витікання становив 46 с. Внесення 

більшої кількості вівсяних висівок у йогурт змінювало консистенцію продукту 

як на початку зберігання, так і в кінці, – вона ставала густішою. Зростання 

в’язкості йогурту пояснюється гігроскопічними властивостями вівсяних 

висівок, що протягом зберігання набухають у йогурті і утруднюють витікання 

продукту з піпетки. Найгіршими показниками консистенції в кінці зберігання 

характеризувався зразок при додаванні 5 % вівсяних висівок. 

Наступним етапом досліджень було визначення зміни титрованої 

кислотності готового продукту під час зберігання за температури (4±2) ºС. На 

початку зберігання титрована кислотність у зразках 1-4 становила 75…86 ºТ. 

При досліджені зміни титрованої кислотності в процесі зберігання 

встановлено, що з часом титрована кислотність зростала в усіх досліджуваних 

зразках. Однак у зразку 4, за 14 діб титрована кислотність зросла з 86 до 98 ºТ, 

а у контрольному зразку – до 90 °Т. Найнижча величина титрованої 



 

97 
 

кислотності за 14 діб зберігання була у контрольному зразку та зразку 1 при 

використанні найменшої кількості вівсяних висівок. 

Мікробіологічні показники готового кисломолочного напою з вівсяними 

висівками в процесі зберігання досліджували на першу, сьому та 14-ту добу 

зберігання. На початку зберігання найвищу кількість життєздатних клітин 

молочнокислих бактерій зареєстровано у зразку 4 – 8,3 × 10
7
 КУО/см

3
. На 

сьому добу зберігання кількість клітин лактобактерій зросла у всіх зразках 

йогурту. Меншою кількістю лактобактерій характеризувалися контрольний 

зразок та зразок йогурту, у технології якого було використано найменшу 

кількість вівсяних висівок. Найбільшу кількість молочнокислих 

мікроорганізмів на 14-ту добу зберігання встановлено у зразку 4 (кількість 

висівок – 5 %), що свідчить про позитивний вплив вівсяних висівок. Кількість 

молочнокислих бактерій у йогурті напряму корелює з наростанням титрованої 

кислотності. Встановлено, що кількість життєздатних клітин лактобактерій на 

14-й день зберігання для всіх зразків йогурту становила понад 1·10
7
 КУО/см

3
, 

що забезпечує пробіотичні властивості.  

За вмістом патогенних мікроорганізмів усі зразки йогурту на початку 

зберігання та протягом зберігання відповідали вимогам діючого Стандарту.  

Для виробництва йогурту з геродієтичними, добрими органолептичними 

та пробіотичними властивостями пропонуємо використовувати у його 

технології 2,5 % фруктози та 2,0 % вівсяних висівок, а також заквашувальну 

культуру прямого внесення фірми Хр. Хансен – ABY-3. 
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Карбоксилестерази печінки ссавців (КФ 3.1.1.1) є групою ензимів, що 

каталізують гідроліз естерного, амідного та тіоестерного зв'язків в молекулах 

різної структури. Карбоксилестерази печінки свині, що мають широку 

субстратну специфічність і високу енантіоселективність, є найбільш 

досліджуваними ензимами для отримання енантіомерів лікарських речовин [1]. 

Відомо, що карбоксилестерази присутні як в ендоплазматичному ретикулумі, 

так і в цитозолі гепатоцитів [2]. Мікросомальні карбоксилестерази тварин і 

людини найбільш широко охарактеризовані [3]. 

Проте, в ряді випадків, цитозольні карбоксилестерази є більш важливими 

ензимами метаболізму естерів [4]. Крім того, в ситуації in vivo ксенобіотики, 

що потрапляють у гепатоцити, в першу чергу, піддаються дії саме цитозольних 

карбоксилестераз, оскільки не миттєво проникають всередину 

ендоплазматичного ретикулума, де локалізовані мікросомальні 

карбоксилестерази [5]. Таким чином, дослідження властивостей та 

ферментативної активності цитозольних карбоксилестераз є актуальною 

проблемою біоорганічної хімії і біотехнології. 

 

Методи експерименту 

Отримання мікросомальної фракції печінки свині проводили методом 

низькошвидкісної седиментації з використанням Са
2+

 [6,7] і подальшим 

фракціонуванням ензиму з надмікросомального супернатанту сульфатом 

амонію. Найбільша естеразна активність спостерігалась в діапазоні 

концентрацій сульфату аммонію – 40–55 %. Далі для очищення ензиму 

застосовували гель-фільтрацію з використанням сефадексу G-200, потім проби 

з найбільшою активністю концентрували за допомогою сефадекса G-75. Після 

чого проводили розділення іонообмінною хроматографією (носій ДЕАЕ-

сефароза) в лінійному градієнті хлориду натрію від вихідного буферного 

розчину Трис-НCl (0,05 моль/ дм
3
, рН 7,4) до 70 %.   

У виділеному препараті карбоксилестерази визначали вміст білка за 

методом Лоурі в модифікації Хартрі [8], естеразну активність (за  

1-нафтилацетатом) [9]. Перед електрофоретичним розділенням препарат 

карбоксилестерази розчиняли в 0,01 моль/дм
3
 натрій-фосфатному буферному 

розчині (рН 7,0), обробляли 2 хв при 100 °С в присутності 1 % розчину 

додецилсульфату натрію і 1 % розчину 2-меркаптоетанолу. Електрофорез 

проводили в системі Леммлі у 15 % поліакриламідному гелі [10]. Вплив 
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селективного інгібітору карбоксилестераз ди-(п-нітрофеніл)фосфату визначали 

в діапазоні його концентрацій від 0,1 до 180 мкмоль/дм
3
 з використанням 

преінкубації розчину ензиму з інгібітором протягом півгодини до проведення 

дослідження естеразної активності ензиму за описаною вище методикою. 

Дослідження pH-оптимуму карбоксилестерази здійснювали при pH 4–9 і 

температурі 50 ºС, вивчення термооптимуму – при pH-оптимумі в 

температурному діапазоні 20–70 °C. Визначення проводилось аналогічно 

вимірюванню естеразної активності.  

 

Обговорення результатів 

Нами було розроблено метод виділення цитозольної карбоксилестерази 

печінки свині (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема отримання препарату карбоксилестерази цитозольної 

фракції печінки свині. 

 

 

Ресуспендування отриманих фракцій в К-фосфатному буф. розчині 

(0,01 ммоль / дм3, рН 8,0) і діаліз проти того ж буф. розчину 

Концентрування найбільш активної проби за допомогою сефадекса G-75 

Вивчення біохімічних характеристик отриманого препарату і 

проведення електрофоретичних досліджень 

Осадження КЕ з отриманого супернатанту (NH4)2SO4 (до 80 % 

насичення) і центрифугування 30 хв. при 25 000 g 

Ресуспендування отриманої МФ в Na-

цитратному буф.розчині (1 моль/дм
3
 

Na2-ЕДТА, ДТТ та 40 % гліцерині) 

Гомогенізація охолодженої тканини печінки і 

центрифугування гомогенату при 8500 g протягом 14 мин. 

Осадження МФ з об'єднаного 

супернатанту іонами Сa
2 + 

і 

центрифугування 10 хв. при 10000g 

Ресуспендування осаду в Na-цитратному буф. розчині (1 ммоль/дм3 

ЕДТА, ДТТ) і дробне осадження (NH4)2SO4 з
 40% до 80 % насичення) 

і центрифугування 30 хв. при 25 000 g 

Гель-фільтрація з використанням сефадексу G-200 в Трис-HCl буф. 

розчину (0,01 ммоль/дм3, рН 7,0) 

Розділення іонообмінною хроматографією (носій ДЕАЕ-сефароза) в 

лінійному градієнті хлориду натрію від вихідного буферного розчину 

Трис-НCl (0,05 моль/ дм
3
, рН 7,4) до 70 % насичення NaCl.   



 

100 
 

Встановлено, що створений метод виділення цитозольної 

карбоксилестерази дозволяє отримати високоактивний гомогенний ензим (вміст 

білка 1 мг/см
3
, естеразна активність 730 мкмоль/мг білка за хв. за 1-нафтил-

ацетатом). 

Вперше за допомогою SDS-електрофорезу в ПААГ нами встановлено 

молекулярну масу субодиниці карбоксилестерази цитозолю печінки свині, що 

склала 62±2 кДа. 

Належність отриманого ензиму до родини карбоксилестераз 

підтверджена повним пригніченням її естеразної активності селективним 

інгібітором карбоксилестераз ди-(п-нітрофеніл)-фосфатом (100 мкмоль/дм
3
). 

При дослідженні властивостей отриманого препарату вивчений його  

рН-оптимум, що дорівнює 8,0; високе збереження активності спостерігається 

при рН 7,0-9,0 (рис. 2а). Показано, що термооптимум естеразної активності 

цитозольної карбоксилестерази печінки свині становить 50 ºС (рис. 2б). 
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Рис. 2 – Залежність естеразної активності цитозольної фракції печінки свині від 

рН (а) і температури (б) інкубаційного середовища. 
 

За допомогою виділеної цитозольної карбоксилестерази печінки свині 

здійснено енантіоселектівний гідроліз 3-ацетокси-7-бром-5-феніл-1,2-дигідро-

3Н-1,4-бенздіазепін-2-она – потенційного лікарського засобу зі снодійною і 

анксіолітичною дією. В розроблених умовах отримано R-енантіомер естеру 

([α] 20
D
 = -117,2, (С = 1,0, CHCl3)). 
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1(R,S) 2(R,S) 1(R)  
Рис. 3 – Енантіоселективний гідроліз 3-ацетоксі-7-бром-5-феніл-1,2-дігідро-3Н-

1,4-бенздіазепін-2-она, що каталізується карбоксилестеразою цитозольної 

фракції печінки свині. 
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Отримання R-енантіомеру субстрату в результаті гідролізу свідчить про 

протилежну енантіоселектівність цитозольної карбоксилестерази печінки свині 

в порівнянні з карбоксилестеразою мікросомальной фракції, в результаті 

гідролізу якою утворюється S-енантіомер естеру [7]. 

Таким чином, розроблено спосіб виділення цитозольної 

карбоксилестерази печінки свині; з використанням електрофоретичних 

досліджень. Встановлено молекулярну масу її субодиниці (62±2 кДа); також 

вивчені фізико-хімічні властивості (рН- і термопрофіль) отриманого ензиму.  

За допомогою виділеної цитозольної карбоксилестерази печінки свині в 

розроблених умовах здійснено енантіоселектівний гідроліз 3-ацетокси-7-бром-

5-феніл-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-она з утворенням R-енантіомеру 

субстрату ([α] 20
D
 = -117,2, (С = 1,0, CHCl3)).  
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СТВОРЕННЯ БІОКАТАЛІЗАТОРА ДЛЯ СИНТЕЗУ  

L-ДОФА НА ОСНОВІ ТИРОЗИНАЗИ, ІММОБІЛІЗОВАНОЇ В 

ПОЛІ-N-ВІНІЛПІРОЛІДОН 
Шестеренко Ю.А., Романовська І.І. 

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України,  

Люстдорфська дор., 86, Одеса, Україна, yushesterenko@gmail.com 

 

Хвороба Паркінсона – повільно прогресуюче хронічне 

нейродегенеративне неврологічне захворювання, характерне для осіб старшої 

вікової групи. L-ДОФА (3,4-дигідроксифеніл-L-аланін) є препаратом вибору 

при лікуванні даних когнітивних порушень [1, 2]. 

На даний час основним шляхом отримання L-ДОФА, що виробляється в 

кількості сотень тон на рік, є хімічний метод асиметричного синтезу, однак він 

потребує дорогого металевого каталізатора, а також має такі критично значущі 

обмеження, як жорсткі умови реакцій, мала ступінь конверсії і низька 

енантіоселективність [3]. Останнім часом особлива увага приділяється 

дослідженню використання ензиму тирозинази для біосинтезу L-ДОФА, 

завдяки високій швидкості біокаталізу, збереженню енантіоселективності, 

роботі в фізіологічних умовах та водно-органічних розчинах [4, 5]. Тому вкрай 

актуальним є розробка способу отримання L-ДОФА за допомогою доступного 

біокаталізатора багаторазової дії на основі тирозинази.  

Методики експерименту. 

З грибів Agaricus bisporus виділяли частково очищений препарат 

тирозинази, згідно методу Коена, модифікованому нами [6]. В отриманому 

препараті визначали вміст білку за методом Лоурі в модифікації Хартрі [7], 

монофенолазну і дифенолазну активність за тирозином [8] і L-ДОФА [9], 

відповідно.  

Синтез L-ДОФА за допомогою тирозинази проводили у 0,05 ммоль/дм
3
 

Na-фосфатному буферному розчині рН 6,5 протягом 60 хв додаючи до 100 см
3
 

2,5 ммоль/дм
3
 розчину L-тирозину 400 од ензиму. 

Синтез L-ДОФА у водно-органічному середовищі проводили шляхом 

додавання до 10,8 мг N-ацетилового похідного етилового ефіру L-тирозину у 5 см
3
 

хлористого метилену 0,4 см
3
 0,05 моль/дм

3
 Na-фосфатного буферного розчину 

рН 6,5 і 400 од/см
3 
(за тирозином)

 
препарату тирозинази. Синтез проводили при 

інтенсивному перемішуванні протягом 2 год при кімнатній температурі. 

Іммобілізацію тирозинази здійснювали, додаючи 2000 од ензиму (за 

тирозином) до 3,5 см
3
 7,7 % розчину полі-N-вінілпіролідону (ПВП), суміш 

виливали у форму, яку тримали відкритою до висихання.  

Вплив тирозинази на віскозиметричні характеристики розчинів ПВП 

визначали, вимірюючи в'язкість водних розчинів полімеру в діапазоні 

концентрацій 0,05-0,15 %, і в'язкість розчинів ПВП при додаванні відповідної 

кількості ензиму за допомогою віскозиметра Оствальда (діаметр капіляра 

0,73 мм).  
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Обговорення результатів. 

З Agaricus bisporus виділений препарат тирозинази з виходом за білком 

0,8 мг/г грибів, питомою активністю 600 і 5500 од/мг білка за хвилину за 

тирозином і L-ДОФА, відповідно. 

В ході досліджень за допомогою отриманої тирозинази у водному розчині 

було показано утворення лише 5 % L-ДОФА, через подальше його окиснення 

ензимом (рис. 1).  
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Рис. 1 Окиснення L-тирозину, що каталізується тирозиназою  

 

Тому для попередження внутрішньомолекулярної циклізації був проведений 

захист функціональних груп L-тирозину. Отримане N-ацетильне похідне 

етилового естеру L-тирозину майже нерозчинне у воді, тому синтез проводили 

у середовищі хлористого метилену. Показана низька ступінь утворення 

продукту (2 %). Відомо, що введення невеликої кількості води до ензимів, що 

каталізують реакції у органічних розчинниках, значно підвищує швидкість 

протікання процесу. Додавання 5 % Na-фосфатного буферного розчину 

(0,05 моль/дм
3
, рН 6,5) до досліджуваної реакційної суміші дозволило 

збільшити утворення продукту до 50 %. 

Для створення ефективного економічного біокаталізатора багаторазової 

дії виділений препарат тирозинази іммобілізували в полі-N-вінілпіролідон. 

Взаємодію ензиму з носієм вивчали методом віскозиметрії, показано 

збільшення характеристичної в’язкості (3,72 і 6,01·10
2
 см

3
/г для ПВП і ПВП з 

тирозиназою, відповідно) (рис. 2), що може свідчити про наявність взаємодії 

між ензимом і полімером. Іммобілізація тирозинази, ймовірно, здійснюється за 

рахунок фізичного включення в структуру ПВП і невалентних взаємодій з 

матрицею. 

Розроблений спосіб включення тирозинази у ПВП сприяв створенню 

ефективного біокаталізатора, який у водно-органічному середовищі проявляв 

фенолоксидазну активність, на 30 % більшу ніж вільній ензим, що пояснюється 

стабілізацією іммобілізованої тирозинази в несприятливих умовах.  
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Рис. 2 Залежність lg приведеної в’язкості від концентрації вільної та 

іммобілізованої тирозинази 

 

Дослідження можливості багаторазового використання іммобілізованої 

тирозинази у водно-органічному середовищі показало, що отриманий препарат 

ензиму у першому циклі застосування каталізує 80 % утворення продукту і 

зберігає високу активність протягом 6 циклів застосування (рис. 3). 

 
Рис. 3 Залежність активності іммобілізованої тирозинази від кратності 

використання біокаталізатора 

 

Таким чином, розроблено біокаталізатор для синтезу L-ДОФА на основі 

тирозинази, іммобілізованої в полі-N-вінілпіролідон, що у водно-органічному 

середовищі проявляє на 30 % вищу активність ніж вільний ензим і зберігає 

високу активність протягом 6 циклів використання. 
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СЕКЦІЯ 2 

ПОШУКИ НОВИХ ВИДІВ ХІМІЧНОЇ,  

БІО- ТА НАНОСИРОВИНИ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ 

ТА КОСМЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

ПІРОЛОВМІСНІ α-ВІНІЛАЛЬДЕГІДИ В 
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Останнім часом завдання органічної хімії включають в себе не тільки 

цільовий синтез окремих молекул, але й створення бібліотек органічних 

речовин з метою заповнення та систематичного дослідження хімічного 

простору в рамках концепцій хімії молекулярної різноманітності і медично-

орієнтованого синтезу. Робиться це, зокрема, з метою ефективного пошуку 

нових біологічно активних речовин та нових компонентів функціональних 

матеріалів. Крім того, важливим є поповнення змісту анатомо-хімічно-

терапевтичної класифікації (АТХ) новими синтезованими фармацевтичними 

препаратами з різними комбінаціями активних фармакофорних фрагментів 

молекул. 

Багатокомпонентні реакції, наприклад реакція Угі (Ugi) є одним із 

потужних інструментів у досягненні цих цілей [1]. 

Модифікація полізаміщеного піролу приводить до молекулярної 

складності і підвищенню молекулярної різноманітності цільових сполук, а, 

отже, і до збільшення вірогідності прояву різних видів біологічної 

активності [2]. Тому вирішення цього завдання на прикладі 

багатокомпонентних реакцій за участі піроловмісних альдегідів, що містять 

вільний реакційний центр в α-положенні до карбонільної групи,  

α-галогенкарбонових кислот, первинних амінів та ізоціанідів є актуальним. 
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Нами було знайдено, що суміш етил 4-[(Е)-1-хлор-3-оксопроп-1-еніл]-

3,5-диметил-1Н-пірол-2-карбоксилату I, пара-заміщеного аніліну, трет-

бутилізоціаніду або 2-нітробензилізоціаніду та монохлороцтової кислоти за 

кімнатної температури в середовищі метанолу (або етанолу) перетворюється на 

речовину II – продукт чотирьохкомпонентної реакції Угі (Ugi-4CR). 

При реалізації альтернативного варіанту цієї реакції 

(трьохкомпонентної), з використанням відповідних азометинів ІII, що 

синтезовані на основі α-вінілальдегіду I і відповідних ариламінів, за тих самих 

умов виділяються ті ж самі продукти Угі II.  

 
Структура синтезованих речовин підтверджена даними спектроскопії 

ЯМР
1
Н. 

Отримані сполуки III мають декілька реакційних центрів і пірольний 

цикл у якості фармакофорного фрагменту, а тому, на нашу думку, є 

перспективними об’єктами для подальших цілеспрямованих трансформацій 

замісників, в тому числі, з метою побудови нових гетероциклічних систем та 

утворення можливої комбінації декількох фармакофорних фрагментів. 
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Today, consumers are becoming more aware of consuming functional foods 

for better supporting health [1]. Therefore, various food-stuffs with bioactive 

substances (BAS) are worth considering. BAS are different chemical compounds 

which can be of synthetic or natural origin. The latter can be in small amounts in 

plants or certain food products (fruits, vegetables, nuts, oils, etc.). Various bioactive 

substances may have both positive and negative influence onto human health. The 

BAS with positive effects, e.g., anti-oxidant, anti-cancer, as well as against other 

diseases are intensively studied by a lot of researches. Such BAS as flavonoids, 

carotenoids, polyphenols, phytosterols, fatty acids, anthocyanins, polysaccharides, 

etc. could be mentioned as compound examples with possible positive effects [2]. 

Chocolate is one of the commonly consumed sweets, valued not only for its 

taste, but also for a number of beneficial properties. The key ingredient of chocolate 

is a cocoa, that has many nutritional values. The cocoa is a source of numerous 

vitamins, microelements and healthy fats positively affecting the human health. The 

chocolate includes many hydrocarbons, which are quickly digestible source of 

energy. The chocolate is also a source of magnesium, potassium, zinc, manganese, 

copper, niacin, theobromine, fiber, phenylethylamine, antioxidants (mainly 

poliphenols), vitamins A, E, and B group, omega-6 acids responsible for many 

important processes taking place in the human body. Eating chocolate improves the 

concentration, action of muscles, and mood. Currently, the chocolate market is 

diverse. Many types of chocolates with different cocoa content and with various 

additives are available. However, the new chocolate products are looking for [3], 

[4], [5]. There is a possibility to control some food characteristics due to its 

transformation into a nanostructured state. This can be reach using several pathways. 

In this work, the pralines with composite systems based on the kaolin, charcoal 

powder, fumed silica and with the addition of bee pollen as a source of BAS are 

tested as additions to some foods including chocolate. 

Composites are two or more phase systems with the properties and 

characteristics better than one-component materials due to the synergetic effects. 

These effects are due to the overlapping of the effects of different ingredients and 

changes in their characteristics due to mutual actions. Therefore, they become more 

effective than individual components [6]. The creation of nanostructured multiphase 

systems is a promising direct onto improve the BAS release. The composition of the 

advanced materials is crucial because a proportion of used ingredients may provide 
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different results in the kinetic release. Moreover, appropriate changes in the 

composition and structure of composites may result in more effective kinetic 

processes [7]. 

An important ingredient of tested dessert-stuffs is bee pollen as an effective 

source of various BAS. The bee pollen occurs in the seed plants in the form of grains 

of different sizes (up to 250 µm) and shapes. The bee pollen contains a lot of 

substances including proteins, hydrocarbons, lipids, fatty acids, vitamins, minerals, 

enzymes, antioxidants, etc. that can positively affect human health (improves 

immunity, decreases inflammation, accelerates wounds healing, etc.) [8]. 

One of the major objectives of this work was to investigate the composition of 

kaolin/carbon/silica and the quality of the prepared multi-component materials on the 

BAS release. It has be proven that kaolin, a layered silicate (laminated clay mineral) 

is characterized by high sorption uptake toward various substances [9]. The charcoal 

powder and fumed silica possess good sorption characteristics. These materials are 

characterized by low toxicity, low carcinogenicity, low allergenicity and relatively 

low production costs [10], [11]. Moreover, depending on the structure of the 

materials obtained during the formation of the clay mineral, its physicochemical and 

mechanical properties can be different [12]. The final kinetics of BAS release for 

kaolin-based composites is influenced by many factors (initial structural 

characteristics of kaolin, carbon and silica, phases composition and dispersion, etc.); 

therefore, the detailed analysis of these systems is necessary for optimization of the 

composites. 

In this work, the highly disperse multi-component materials based on kaolin 

were prepared by grinding ingredients using a knife-mill. The different compositions 

of composites regarding contents of kaolin, charcoal powder, fumed silica and bee 

pollen were analyzed. The prepared samples were examined using several 

techniques. The effectiveness of dispersion of the complex systems and changes in 

the crystalline/amorphous states were investigated using X-ray diffraction method. 

The quality of phases binding was also examined using Fourier transform infrared 

spectroscopy analysis.  

The kinetics of BAS release was checked regarding vitamin C and 

anthocyanins. The obtained results could be useful to design of the manufacturing 

process of dessert-stuffs to control delivery of BAS. The chocolate pralines with 

kaolin, charcoal powder, fumed silica composite systems are presented in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The chocolate dessert-stuffs based 

on kaolin, carbon, silica and with the 

addition of bee pollen. 
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To sum up, the produced chocolate desserts are a combination of a delicacy 

favorite by many people with additional health-promoting properties. 
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Вступ. Сучасні виробництва з безвідходної переробки різновидів 

рослинної сировини мають суттєві структурні зміни, спрямовані на 

інтенсифікацію виробництва і максимальне використання відходів, наприклад, 

для олієжирової галузі агропромислового комплексу України. В процесі 

переробки олійної сировини, особливо соняшника, на стадіях шеретування 

насіння і під час рафінації олії на стадії виморожування воскоподібних 

компонентів утворюються відходи, що не знаходять подальшого 

кваліфікованого застосування. Але, у свою чергу, воскоподібні компоненти 

соняшникового лушпиння можуть знайти широке застосування для потреб 

різновидів харчової, косметичної, медичної, технічної та хімічної галузей 

промисловості, а також, навіть, у виробництві ряду продуктів військово-

технічного та космічного призначення. Можна відзначити, що вітчизняних 

сировинних ресурсів натуральних восків тваринного походження недостатньо, 

а економічні умови розвитку промисловості України суттєво обмежують 

можливості імпорту будь-яких натуральних восків. 

Представлені дослідження з розробки технології воскоподібних 

компонентів соняшникового лушпиння (ВКСЛ) – інноваційного виду сировини 

природного походження, з метою подальшого її застосування у харчовій, 

косметичній та технічній галузях промисловості – є актуальними та 

своєчасними. Розширення застосування вищеозначених ВКСЛ у різновидах 

галузей промисловості та визначення оновленого асортименту продукції 

можливо завдяки інноваційному дослідженню та аналізу особливостей їх 
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властивостей: науковому обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій з 

технології вилучення і застосування ВКСЛ [1–3]. 

Методи дослідження. Хімічні та фізико-хімічні показники вихідної 

сировини проаналізовано за стандартними методиками: проведення визначення 

кількості ліпідної частини методом екстракції; хімічні та фізико-хімічні 

показники якості одержаних воскоподібних компонентів соняшникового 

лушпиння проведено за стандартними методиками: 1) визначення кислотного 

та йодного числа; 2) температури плавлення та показника заломлення; 

3) застосування порівняльного методу газорідинної хроматографії та 

інфрачервоної-спектроскопії; 4) метод диференційної скануючої калориметрії – 

дослідження кристалічної структури ВКСЛ, вилучених з соняшникового 

лушпиння методом перколяції, та їх температури плавлення та ін. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими практичними завданнями. Воски (Cera) – група жироподібних 

твердих речовин природного чи синтетичного походження. Воски відносяться 

до нейтральних ліпідів [1, 4–6]. Віск – складна суміш сполук [2]. За хімічною 

будовою це естери карбонових або вищих одноосновних жирних кислот  

(С16–С36) та вищих одноатомних жирних спиртів (С21–С35) [3]. В процесі 

переробки насіння соняшнику як побічні продукти можна одержати воски з 

лушпиння соняшнику, а також при очищенні олії на стадії вінтеризації 

(виморожування). Хімічний склад соняшникового насіння, в основному 

залежить від сорту, кліматичних умов, ґрунту і культивації. Останнім часом 

культивуються ранньостиглі сортові та гібридні насіння соняшнику з високою 

олійністю.  

У нових різновидах сортів соняшнику значно змінився хімічний склад 

ядра, змінилося співвідношення гідрофобної (жирової) і гідрофільної 

(нежирової) частин ядра. Насіння соняшнику, хоч і стало дрібнішим, проте 

стало більш олійним та менш лушпинним. У середньому лушпинність насіння 

становить 23–26 % мас. воно має тонке, щільно прилегле до ядра лушпиння. 

Повітряний прошарок між ядром і лушпинням практично відсутній, тому 

ботанічна олійність лушпиння зросла до 2,85–3,2 %. Збільшився відсоток 

вмісту безнітрогенних екстрактивних речовин і золи. Такі морфологічні 

особливості будови насіння соняшнику ускладнюють процес шеретування. 

Погіршується процес відділення лушпиння від ядра. Тому ядро, яке надходить 

на пресування, досягає лушпинності 10 %, а іноді і вище. Лушпиння на 

79–90 % складається з целюлози (клітковини), лігніну і геміцелюлози 

(переважно глюкуроноксілана), інші 10 % представлені ліпідами, восками, 

мінералами і протеїном. У насінні міститься близько 3 % воску, який в 

основному локалізований в лушпинні.  

Об'єктом дослідження даної роботи були зразки лушпиння з 

олієпереробних заводів, використовували усереднену пробу лушпиння. 

Усереднена проба лушпиння характеризує склад та властивості лушпиння з 

урахуванням неодноразовості його якісних та кількісних характеристик у часі 

та просторі. Усереднену пробу лушпиння отримують змішуванням кількох 
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разових проб, що були відібрані одночасно у різних місцях маси лушпиння або 

взяті в одному місці через певні проміжки часу. 

Системи розробки ВКСЛ у якості нової сировини природного 

походження мають складові дослідження: 1) ієрархія процесів та методів 

використання відходів олієдобувної та олієпереробної галузей з метою 

утилізації відходів переробки олієжирової галузі; 2) ієрархія можливостей 

асортименту широкого застосування ВКСЛ у різних галузях промисловості; 

3) ієрархія розробки практичних рекомендацій технології вилучення і 

застосування ВКСЛ з вторинної сировини олієжирової галузі АПК України. 

Приклади і задачі дослідження при виконанні наукової роботи 
зв’язані пошуком та обґрунтуванням за загальною схемою досліджень 

(табл. 1). Дослідження об’єктів з вибору технології вилучення рослинних 

ВКСЛ треба проводили за схемою вибору ієрархії визначення властивостей 

складових технологічних процесів, їх параметрів та обробки 

експериментальних даних методами математичного моделювання. 
 

Таблиця 1 – Загальна схема дослідження технології вилучення ВКСЛ 

№ Класифікація-ідентифікація властивостей ВКСЛ 

1 Аналіз стану обґрунтування складових класифікації-ідентифікації  наукового 
завдання – одержання воскоподібних компонентів соняшникового лушпиння 

(ВКСЛ).   

2 Вдосконалення та розробка загальної експериментальної методики 

дослідження та аналізу за темою одержання ВКСЛ.   

3 Вибір та дослідження об’єктів наукового завдання з одержання 

воскоподібних компонентів соняшникового лушпиння.   

4 Вибір оптимального розчинника для процесу екстракції ліпідів з 

соняшникового лушпиння. 

5 Визначення впливу розрахункових параметрів на процес екстракції – 

співвідношення розчинник : лушпиння. 

6 Дослідження впливу тривалості виморожування воскоподібних 

компонентів з розчину на температуру кристалізації одержаних ВКСЛ.   

7 Дослідження впливу температури кристалізації воскоподібних компонентів з 
розчину на вихід воскоподібних компонентів соняшникового лушпиння. 

8 Дослідження фізико-хімічних показників вилучених воскоподібних 

компонентів соняшникового лушпиння. 

9 Аналіз складу вилучених воскоподібних компонентів соняшникового 

лушпиння за допомогою методу ІЧ спектроскопії. 

10 Дослідження складу отриманих воскоподібних компонентів 

соняшникового лушпиння методом хроматографії. 

11 Диференціальна скануюча калориметрія як спосіб визначення для отриманих 
ВКСЛ характерних температурних переходів і кількості теплоти, що 

виділяється або поглинається під час теплофізичних процесів або хімічних 

реакцій. 
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Методика вилучення воскоподібних компонентів з соняшникового 

лушпиння методом перколяції була запропонована Національним технічним 

університетом «Харківський політехнічний інститут». Методика базується на 

властивості органічного розчинника екстрагувати ліпідні компоненти з 

соняшникового лушпиння. Наважку соняшникового лушпиння близько 15 г 

(неподрібнену), завантажуємо у холодильник Лібіха. Набиваючи, щільно 

притискаємо, аби сировина якомога краще в подальшому просякла 

розчинником. Під’єднуємо до холодильника термостат з термометром, який 

встановлюємо у режимі циркуляції води при Тв = 56 °С. Такої температури 

достатньо аби обігріти сировину, та уникнути закипання розчинника 

(гексану) [2]. Витримуємо у такому стані 1 годину. За цей час лушпиння 

повністю прогріється, що дозволить більш повно вилучити воскоподібні 

компоненти з нього (рис. 1). Приливаємо розчинник (гексан). Встановлюємо 

швидкість краплепадіння 12 мл/хв. Контролюємо час початку екстракції. 

 

 

 

а б 

Рис. 1. Лабораторна установка для одержання ліпідних речовин з 

соняшникового лушпиння (а – графічне зображення;  

б – установка в лабораторії): 1 – холодильник; 2 – склянка для збору міцели; 

3 – крапельна воронка з розчинником; 4 – термостат; 5 – термометр; 

6 – резервуар для циркуляції води; 7 – штатив 
 

Початком екстракції вважаємо час, коли стовпчик лушпиння повністю 

змочився розчинником, і перша крапля його потрапила у склянку-прийомник. 

Проводимо екстракцію при температурі 54–57 °С протягом 2, 3 та 

4 годин. Після закінчення процесу екстракції отриману місцелу 

відфільтровуємо через фільтрувальний папір в гарячому стані для очищення 

від сміттєвих домішок. Далі проводимо кристалізацію воскоподібних 

компонентів з місцели при температурі 4–8 °С протягом 4 год. Отримані 

кристали воску відокремлюємо за допомогою фільтрувального паперу. 
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Залишок на фільтрі доводимо до постійної маси. Просушуємо воскоподібні 

компоненти та зважуємо отримані речовині. Установка для проведення 

екстракції наведена на рис. 1 (а, б). 

Диференціальна скануюча калориметрія (ДСК) ‒ метод, заснований 

на вимірюванні різниці теплових потоків, які йдуть від випробуваного зразка і 

зразка порівняння. Одержана інформація дозволяє визначати характер 

процесів, що протікають і характеризувати властивості випробуваного 

матеріалу. ДСК дозволяє виміряти характерні температури і кількість теплоти, 

що виділяється або поглинається під час теплофізичних процесів або хімічних 

реакцій, що відбуваються в зразках твердих тіл і рідин при їх контрольованому 

нагріванні або охолодженні. ДСК є найбільш часто використовуваним методом 

в термічному аналізі. Дослідження кристалічної структури воскоподібних 

компонентів, вилучених з соняшникового лушпиння методом перколяції, та їх 

температуру плавлення визначали за допомогою методу диференційної 

скануючої калориметрії (ДСК метод). 
 

  
Рис. 2. Дані ДСК аналізу ВКСЛ 

при нагріванні зразка 

Рис. 3. Дані ДСК аналізу ВКСЛ 

при охолодженні зразка 
 

На рис. 2, 3 зображені ДСК криві дослідження ВКСЛ з метою фіксування 

температури фазового переходу. Як при нагріванні (рис. 2), так і при 

охолодженні (рис. 3) зразка ВКСЛ, спостерігається чітке визначення одного 

піку, що може свідчити про однорідність структури даного зразка, а саме, 

відсутності домішок, що відрізняються за структурним станом. За даними ДСК 

аналізу видно, що воскоподібні компоненти, одержані в результаті 

запропонованого методу (методу перколяції) з соняшникового лушпиння, 

плавляться та кристалізуються у вузькому діапазоні температур, а саме, 

температура плавлення фіксується при першому циклі нагрівання в межах 

75 °С, при повторному циклі – 73 °С, температура кристалізації – 76 °С та 

74 °С відповідно до циклів охолодження. ДСК аналіз не виявив суттєвих 

різниць між першим та повторним нагріванням.  

Експериментально нами встановлена можливість впровадження 

одержаних ВКСЛ у продукти косметичного призначення, а саме у якості 
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рецептурного компоненту гігієнічного бальзаму для губ, замінюючи парафін та 

карнаубський віск на ВКСЛ.  

Висновки та перспективи подальшого розвитку даного напрямку.  

1) За результатами досліджень випробування ВКСЛ – рецептурного 

компоненту глянцюючої суміші кондитерського драже проведено промислові 

випробування на діючих виробництвах ТОВ «Стимул». 2) За результатами 

досліджень проведено дослідно-промислові випробування гігієнічного 

бальзаму для губ з отриманим рецептурним компонентом ВКСЛ на діючих 

виробництвах ТОВ «Еліксір». 3) Проведені дослідження з використання ВКСЛ 

у якості модифікатора властивостей еластомерних і полімерних матеріалів [5] 

та інших галузях [1, 2, 6, 7]. 4) Результати роботи готуються до впроваджені у 

навчальний процес кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів НТУ 

«ХПІ» при викладанні дисциплін «Загальна технологія харчових 

виробництв» [7, 8]. 
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Лляна олія, яку одержують з насіння льону олійних сортів Linum 

crepitans, є цінним харчовим продуктом, оскільки містить до 70 % ω-3 

ліноленової кислоти, що суттєво відрізняє її від більшості рослинних олій.  

Важливу роль у формуванні та зміні якості олійного насіння, а також 

олій, які вилучають з них, грає ферментний комплекс. При зберіганні та 

переробці олійного насіння у виробництві рослинних олій найбільш 

важливими з точки зору їхнього впливу на якість одержуваних продуктів є 

гідролітичні і окислювально-відновні ферменти. 

З окислювально-відновних ферментів найбільше значення для технології 

переробки олійного насіння і жирів мають ліпоксигенази. У цей підклас 

входять ферменти, що окислюють лінолеву і ліноленову жирні кислоти з 

використанням кисню. Систематична назва даного ферменту лінолеат-кисень-

оксидоредуктаза. До складу ферменту в якості кофактору входить залізо. 

Спосіб приєднання заліза до білкової частини є невідомим, проте є інформація, 

що атом заліза не входить до складу гему. Фермент каталізує реакції окиснення 

поліненасичених жирних кислот киснем повітря з утворенням пероксидів 

ненасичених жирних кислот. Варто відзначити, що специфічність даного 

ферменту полягає в тому, що дії ферменту піддаються лише ті поліненасичені 

жирні кислоти, які містять цис-цис-1,4-пентадієнову групу. 

Отримані експериментальні дані щодо впливу величини зволоження 

подрібненого олійного насіння льону та часу експозиції за температури 

18±2 °С на вміст первинних продуктів окиснення в ліпідній складовій, що 

відображено на рисунку 1. 

Результати досліджень свідчать про перебіг ферментативного процесу 

окиснення під час зберігання олійної сировини, який інтенсифікується під час 

підвищення вологості насіння. Під час експозиції зразків насіння льону різної 

вологості за температури 18±2 °С спостерігається висока активність 

ліпоксигеназ – пероксидне число ліпідної складової насіння (початкове – 

0,8 ммоль ½ О /кг) на 3-й місяць зберігання сягає 3,5 ммоль ½ О /кг за 

вологості 6 %, 14,1 ммоль ½ О /кг за вологості 12 % та 17,8 ммоль ½ О /кг за 

вологості 18 %.  
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Рисунок 1– Залежність вмісту первинних продуктів окиснення в ліпідах 

насіння льону від зволоження та тривалості експозиції за температури 18±2 °С 

 

З огляду на проведені дослідження доцільним є інактивація комплексу 

ліполітичних ферментів, а також ліпоксигенази в олійному насінні льону, так 

як зберігання продукції з їхнім вмістом є недоцільним при вологості продукту 

більше ніж 6 % і кімнатній температурі зберігання. 
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На сьогоднішній день застосування емульсійних продуктів є досить 

широким. Слід зазначити, що виробники косметичних засобів віддають 

перевагу прямим емульсіям типу «олія у воді», у яких вміст водної фази значно 

переважає жирову. З огляду на те, що шкіра людини здатна поглинати лише до 

10% жирових компонентів, такі емульсійні системи легко розподіляються, 

поглинаються та не залишають жирного блиску на шкірі. 

Сучасні емульсійні продукти косметичного призначення складаються з 

багатьох компонентів: основних – води, олії, емульгаторів, та допоміжних 

речовин різного призначення та хімічної будови. З огляду на велику кількість 

літературних джерел, кремнійорганічні полімери (силікони) є цілком 

безпечними компонентами косметичних засобів та мають широке застосування 

у засобах для догляду за тілом та волоссям. Тому дослідження використання 

силіконів косметичного призначення у емульсійних системах шляхом 

встановлення їх впливу на властивості емульсій є актуальним. 

У роботах [1-4] було вивчено можливість застосування індивідуальних 

(полідиметилсилоксан Silicone Oil 350 cSt, циклопентасилоксан BRB CM 50, 

фенілтриметикон BRB PTM 20) та сумішевих поліорганосилоксанів (ПЕГ-12 

полідиметилсилоксан BRB 526, розчин диметиконолу в циклопентасилоксані 

BRB 1834, амодиметикону BRB 1288) при концентраціях від 1 до 10 % на 

властивості емульсій. При цьому було досліджено органолептичні, фізико-

хімічні та реологічні характеристики емульсійних систем, а також визначені 

сенсорні показники шкіри при їх застосуванні. 

Дослідження органолептичних та фізико-хімічних властивостей емульсій 

за ДСТУ 4765:2007 «Креми косметичні. Загальні технічні умови» показало, що 

застосування обраних поліорганосилоксанів при концентрації від 1 до 10 % 

сприяє утворенню емульсійних систем, які відповідають вимогами вказаної 

нормативно-технічної документації [1]. 

Вивчення реологічних властивостей отриманих емульсій [2, 3] показало, 

що досліджувані поліорганосилоксани різною мірою сприяють підвищенню 

в’язкості базової емульсії. При цьому ефективність впливу залежить від 

хімічної будови та концентрації силіконів.  

Встановлено, що в залежності від хімічної будови обрані силікони за 

ступенем підвищення в’язкості базової емульсії можна розмістити у 

наступному порядку: розчин диметиконолу в циклопентасилоксані BRB 1834 > 

циклопентасилоксан BRB CM 50 > полідиметилсилоксан Silicone Oil 350 cSt > 

фенілтриметикон BRB PTM 20 > ПЕГ-12 полідиметилсилоксан BRB 526 > 

амодиметикон BRB 1288. 
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Вивчення тиксотропії досліджуваних емульсійних систем свідчить, що 

досліджувані силікони сприяють підвищенню ступеню тиксотропного 

відновлення емульсійних систем після зняття зовнішніх сил деформацій, але 

різною мірою. При цьому зразки емульсій з розчином диметиконолу в 

циклопентасилоксані BRB 1834 мають найвищі показники опору системи до 

навантажень (від 86,4 до 98,5 %) у всьому діапазоні концентрацій. Наступний 

за впливом на ступінь тиксотропного відновлення емульсій є 

циклопентасилоксан BRB CM 50. Під час його використання значення 

досліджуваного показника становить від 84,9–93,3 %. Слід відмітити, що 

застосування полідиметилсилоксану Silicone Oil 350 cSt при концентраціях 2 і 

3 % найбільше сприяє зростанню ступеня тиксотропного відновлення емульсій 

відносно базового зразка. Особливої уваги заслуговують емульсії з додаванням 

1 та 2 % амодиметикону BRB 1288, які характеризуються високим ступенем 

тиксотропності (94,64 і 85,74 % відповідно).  

Визначення сенсорних показників шкіри при застосуванні емульсій з 

досліджуваними силіконами за Скоринг-методом [4] показало їх залежність від 

концентрації та хімічної будови досліджуваних речовин. Найкращі сенсорні 

характеристики: розподіл, поглинання шкірою, еластичність, «бархатистість», 

м’якість, гладкість та відчуття догляду. демонструють косметичні емульсії з 

додаванням сумішевого силікону амінодиметикону BRB 1288 з вмістом від 1 до 

7 %. При низьких концентраціях 1–3 % сумішеві силікони ПЕГ-12 

полідиметилсилоксан BRB 526 та розчин диметиконолу в циклопентасилоксані 

BRB 1834 забезпечують отримання кращих показників, ніж застосування 

однокомпонентних силіконів полідиметилсилоксану Silicone Oil 350 cSt та 

циклопентасилоксану BRB CM 50. Але при підвищенні концентрації до 5 – 7% 

залежність змінюється на протилежну.  

При додаванні всіх досліджуваних поліорганосилоксанів у концентрації 

10 % незалежно від їх хімічної будови досягаються максимальні показники 

сенсорних властивостей. Однак, з економічної точки зору застосування 

вказаної концентрації в емульсіях косметичного призначення є невиправданим. 

Отже, аналіз отриманих результатів [1–4] щодо застосування 

досліджуваних силіконів при їх індивідуальному застосуванні у емульсіях 

косметичного призначення у концентраціях 1–3 % вказує на те, що оптимальні 

пружно-в’язкісні властивості утворених систем забезпечують індивідуальний 

силікон Silicone Oil 350 cSt та сумішевий розчин диметиконолу в 

циклопентасилоксані BRB 1834, а сенсорні показники шкіри – сумішеві 

силікони амінодиметикону BRB 1288, ПЕГ-12 полідиметилсилоксан BRB 526 та 

розчин диметиконолу в циклопентасилоксані BRB 1834 при низьких 

концентраціях 1–3 %. Це свідчить про перспективність розробки емульсійних 

систем косметичного призначення із застосуванням комбінацій вказаних 

поліорганосилоксанів. 
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aggaalst@gmail.com 

 

4-Бромацетофенон - продукт неповного окиснення 4-брометилбензену, є 

важливою сировиною для виробництва лікарських протигрибкових препаратів 

[1], використовується як напівпродукт у синтезі важливих хімічних речовин [2] 

та в аналітичній хімії для ідентифікації кислот [3]. 

У промисловості 4-бромацетофенон одержують ацилуванням 

4-бромбензену у розчині сульфуркарбону або бромуванням ацетофенону за 

наявності алюміній(ІІІ) хлориду при температурі 358 К, вихід цільового 

продукту не перевищує 75 % [3,4]. Проте, аналіз цих методів показує, що вони 

не мають майбутнього за причин проходження синтезів при підвищених 

температурах, утворення сульфур- і хлоровмісних стічних вод та низьких 

виходів цільового продукту. Тому пошук нових низькотемпературних 

технологій синтезу 4-бромацетофенону є важливою актуальною задачею. 

В даній роботі представлено дослідження кінетики реакції окиснення 

4-брометилбензену до 4-бромацетофенону за допомогою озону. За своєю 
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природою він має більш  високий окиснювально-відновний потенціал, ніж 

молекулярний кисень (відповідно 2,04 та 1,86 мВт), що дозволяє створювати 

екологічно чисті низькотемпературні технології [5]. 

Показано, що при температурі 293 К і атмосферному тиску в умовах 

некаталітичного окиснення 4-брометилбензену озоном у розчині льодяної 

оцтової кислоти, основним напрямком реакції є деструктивне окиснення 

ароматичного кільця (озоноліз) з утворенням 52 % аліфатичних пероксидних 

сполук (1). Серед ароматичних продуктів окиснення ідентифіковано на ранніх 

стадіях 1-(4-бромфеніл)етанол, а при вичерпному окисненні до 40 % 

4-бромацетофенону та 6 % 1-(4-бромфеніл)етанолацетату (2,3). 
 

Br-ArCH2CH3 + O3 → аліфатичні пероксиди (1) 

Br-ArCH2CH3 + O3 → Br-ArC
•
HCH3 + HO

•
 + O2 (2) 

Br-ArCH2CH3 + O3 → Br-ArCH(OH)CH3 + O2 (3) 
 

Кінетична картина процесу змінюється в присутності каталітичних 

добавок манган(ІІ) ацетату. Реакція перебігає переважно за бічним ланцюгом 

субстрату (рис. 1). Основними продуктами озонування є 4-бромацетофенон 

(95,6 %) та 1-(4-бромфеніл)етанолацетат (4,2 %). 1-(4-Бромфеніл)етанол 

фіксується на ранніх стадіях окиснення у вигляді «слідів». Після вичерпного 

окиснення 4-брометилбензену ідентифіковано слідові кількості 

4-бромбензойної кислоти. 

 

Рис. 1 – Кінетика каталітичного 

окиснення 4-брометилбензену озоном в 

оцтовій кислоті при 293 К: зміна 

концентрації 4-брометилбензену (1),  

4-бромацетофенону (2), 1-(4-бромфе-

ніл)етанолацетату (3), мангану (IV) (4). 

[ArCH2CH3]о = 0,4; [O3]о = 1,6·10
-3

; 

[Mn(OAc)2]o = 0,1 моль·л
-1

; 

ωгазу = 30 л·год
-1

. 

 

Цей факт можна пояснити тим, що озон в умовах каталізу переважно 

реагує не з субстратом, а з Mn(II) (табл. 1) з утворенням активної форми 

Mn(IV) (4) яка, у свою чергу, відновлюється за реакцією з 4-брометилбензеном 

(5), і таким чином ініціює окиснення субстрату за бічним ланцюгом. 
 

Mn(II) + O3 + 2H
+
 → Mn(IV) + O2 + H2O (4) 

Br-ArCH2CH3 + Mn(IV) → Br-ArC
•
HCH3

 
+ Mn(III) + H

+ 
(5) 
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Таблиця 1 – Швидкості реакцій каталітичного циклу окиснення 

4-брометилбензену озоном і манган(ІІ) ацетатом. Умови див. рис. 

Схема реакції kеф, л·(моль∙с)
-1

 r0∙10
4
, моль·(л∙с)

-1
 

O3 + Br-ArСH2СH3 → 0,14 0,900 

Mn(II) + O3 → 1875 3000
 

Mn(IV) + Br-ArСH2СH3 → 0,0096 3,840 
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ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
Грицаенко Ю.А., Кричковская Л.В., Дубоносов В.Л. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м.Харків, Україна, krichkovska@ kpi.kharkov.ua 

 

Рентгенофлуресцентный анализ (РФА) неорганических материалов, 

включая сплавы металлов, зарекомендовал себя как экспресс-метод, не 

требующий предварительной пробоподготовки. В то же время при элементном 

анализе биологических материалов применение РФА в классическом варианте 

не представляется возможным из-за сложной структуры органической 

матрицы. В работе показано, что при определении элементов в растительных 

материалах методом РФА обязательными являются испытания с 

аттестованным референс-образцом идентичной природы и операции 

пробоподготовки, включающие высушивание и измельчение.  

Комплексы микроэлементов, которые содержат растения, могут быть 

использованы в качестве лекарственных и профилактических средств в 

https://patents.google.com/?inventor=%D0%91.%D0%A0.+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://patents.google.com/patent/RU2117005C1/ru
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терапии различных заболеваний. Микроэлементы распределены неравномерно 

по тканям растения и субклеточным элементам, поэтому сложно-

компонентные матрицы анализируемых образцов в каждом из случаев требуют 

специальной пробоподготовки. 

Содержание микроэлементов в растительных материалах определяли 

методом РФА, используя энергодисперсионный рентгено-флуоресцентный 

спектрофотометр на базе кремниевого дрейфового детектора с 

термоэлектрическим охлаждением» [1–2].  

РФА фирмы «Элвакс» позволяет определять широкий диапазон 

химических элементов: от натрия (Na) до урана (U) с пределами обнаружения 

по элементам, представленными на таблице Менделеева. Полученные 

результаты сравнивали с результатами анализа тех же материалов 

аккредитованным методом-атомно-абсорбционной спектрометрией (ААС) 

после предшествующей обработки растительного материала под действием 

микроволнового облучения» (Табл. 1). 

 

Таблица 1 – Основные инструментальные параметры измерения 

элементов (А.В. Сыроешкин, 2010). 

Meталл 

Длина 

волны, 

нм 

Ширина 

щели, нм 
Тип кюветы 

Модифика-

тор матрицы 

T
0
 озоле-

ния, °C 

t атом., 

°C 

Al 256,8 0,5 Без платформы Mg(NO3)2 1700 2550 

Ni 232,0 0,2 Без платформы 
Mg(NO3)2 + 

Pd(NO3)2 
1350 2450 

Cu 324,8 0,5 Без платформы Pd(NO3)2 1100 2400 

Mn 403,1 0,2 Без платформы Mg(NO3)2 1400 2450 

Fe 386,0 0,2 Без платформы Mg(NO3)2 1370 2400 

Zn 307,6 1,0 С платформой Mg(NO3)2 600 2000 

 

Размер частиц субстанций определяли с помощью электронного 

микроскопа. Для идентификации релиз-активных ЛП использовали ИК-Фурье 

спектрофотометр Agilent Cary 630 с приставкой НПВО с алмазной призмой. 

Спектральный диапазон – 4000.750 см
-1

.  

Одним из существенных достоинств метода РФА является возможность 

его применения без разрушения растительного материала, например, 

минерализации, поэтому метод РФА целесообразно применять в скрининге 

макро – и микроэлементов растительных материалов [3–4]. Результат 

представляет интерес с точки зрения идентичности элементных профилей 

разных частей растений различных видов. Некоторые элементы полностью 

совпадают по содержанию, другие отличаются, но в пределах одного порядка. 
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Таблица 2 – Содержание цинка в разных частях растения на примере кориандра  

 

Профили других лекарственных растений представлены ниже 

 

 
 

Рисунок 3 – Элементный профиль смеси листьев сенны Tilia cordata и Tilia 

platyphyllos 

 

На небольшом примере показано, что элементный состав растений 

является исключительно видовым признаком и может быть индентичным 

только у растений одного вида. Были исследованы элементные  

составляющиелистьев свежей и высушенной липы (рис. 4). 

Кроме того, наблюдаемая картина «увеличения-уменьшения» 

содержания элементов в целом может отражать процесс трансмутации 

элементов в живом веществе (В.И. Вернандский, 1994). Кроме того, 

получены данные для элементов K, Ca и Zn в высушенных цельных и 

гомогенезированных листьях липы (табл.3). 

Как следует из данных таблицы, гомогенизированная проба в целом 

показывет более высокие значения интенсивности флуоресценции. 

Особенно ярко эта картина проявляется для калия, кальция и цинка. 
 

 

Часть растения 
Содержание цинка, мг/кг в пересчете 

на сухой вес 

Молодые листья 50,07 ± 0,36 

Молодые побеги 33,59 ± 0,17 

Корни 34,48 ± 0,35 

Трава 57,29 ± 0,54 

Цветки 42,00 ± 0,44 

Листья 97,71 ± 0,62 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=flt&q=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MMwtMYxXAjONLA2Ky7Xk_IvSE_Myi3OdcxKLizPTMpMTSzLz84IzU1LLEyuLFzEaZydb6Sdl5ufkp1fq50MVxyejqLYqTs5MzSsB8RXyEnNTF7G6X5h9YceF_Rc2KFzYdbHhYjOQuffCvgu7L-y42HixCcjecLFfAahmA5Cz48Lei40XdgGltyqAZC5sv7AJSO4FSmwFAC5ySC64AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi3gcazoevrAhXQ_CoKHeLkAJMQxA0wA3oECBQQCA
https://www.google.com/search?client=opera&hs=flt&q=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MMwtMYxXAjONLA2Ky7Xk_IvSE_Myi3OdcxKLizPTMpMTSzLz84IzU1LLEyuLFzEaZydb6Sdl5ufkp1fq50MVxyejqLYqTs5MzSsB8RXyEnNTF7G6X5h9YceF_Rc2KFzYdbHhYjOQuffCvgu7L-y42HixCcjecLFfAahmA5Cz48Lei40XdgGltyqAZC5sv7AJSO4FSmwFAC5ySC64AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi3gcazoevrAhXQ_CoKHeLkAJMQxA0wA3oECBQQCA
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Таблица 3 – Содержание элементов K, Ca, Zn в высушенных листьях 

липы до и после измельчения 

Определяемый 

элемент, мкг/г 
Нативный образец 

Гомогенизированный 

образец 

K 1989± 13 13656± 130 

Ca 2873 ± 26 11268±260 

Zn 1,00 ± 0,01 4,91 ± 0,35 

 

Используя метод РФА для определения элементов в растительном сырье, 

пробу, видимо, надо гомогенизировать до стандартных значений. Эффект от 

механоактивации растительного сырья может быть использован в для 

повышения биодоступности лекарственных форм при разработке новых 

лекарственных средств, что подтверждает тезис о большом значении времени 

сбора растительного сырья.  

При исследовании содержания цинка в различные периоды вегетации 

липы было найдено отличие при использовании разных методов исследования 

(табл. 4). 
 

Таблица 4 – Содержание цинка в образцах липы, собранной в разные 

периоды вегетации, полученное разными методами. 

 

   Метод 
Среднее содержание Zn (II) в образцах 1-4 Mean ± SD, мкг/г,  

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

   РФА 12,05 ± 0,2 197,9 ± 2,6 25 ± 0,3 22,5 ± 0,4 

   ААС 25,0 ± 3,0 358,0±24,5 144,0 ± 13,2 62,1 ± 7,1 
 

Образец 1 – гранулы резано прессованные (липа собрана во время 

цветения), образец 2 – ферментированное сырье (липа собрана во время 

цветения), образец 3 – листья высушенные, собраны до цветения, образец 4 – 

листья высушенные, собраны после цветения. 

Из полученных результатов видно, что содержание цинка зависит от 

анализируемого образца липы. Так, образец 2 – ферментированное сырье, 

собранное во время цветения, характеризуется наибольшим содержанием 

цинка на полтора порядка превышающим значения для других образцов. 

Результаты для образцов 1 и 2 коррелируют с данными, полученными методом 

ААС. 

На примере определения микроэлементного профиля в листьях липы 

может быть создана методика пробоподготовки, включающая высушивание 

материала до постоянного веса и диспергирование с контролем 

гранулометрического состава. 

Концентрация микроэлементов отражает их косвенное содержание в 

100% микроэлементов, которые могут содержаться в растении. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОЛАГЕНУ В КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБАХ 
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Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, 

Україна, anastasia.dorofiy95@gmail.com 

 

Колаген – це основний білок шкіри, синтез якого складається з декількох 

біохімічних реакцій. Клітини, які виробляють колаген, називаються 

фібробласти. Амінокислоти, що надходять в організм людини з їжею, такі як 

пролін, гідроксипролін, гліцин, аланін, проникають через клітинну мембрану в 

клітину, де на ліпосомах ендоплазматичної сітки починають об’єднуватись у 

ланцюги, що в свою чергу призводить до формування тропоколагену.  

Сформована структурна одиниця колагену (тропоколаген) секретується 

клітиною в позаклітинний простір, де здійснюється остаточне формування 

колагенових ниток. Важливою умовою для утворення колагену є присутність в 

системі аскорбінової кислоти.  

Основна задача колагену – збереження пружності шкіри та її швидке 

відновлення. Слід зауважити, що з віковими змінами ці функції значно 

знижуються. Тому з метою відновлення балансу шкіри шляхом утримування 

води різні косметичні фірми додають у свої продукти гідролізат колагену.  

Гідролізат колагену – продукт фібрилярного білку, отриманий шляхом 

ферментативного або хімічного гідролізу.  

Виробники косметичних засобів, що вміщують гідролізат колагену, 

наголошують на його позитивному впливі на функціональний стан шкіри, 
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відмічають покращення регенерації та зволоження шкіри, пришвидшення 

загоювання ран.  

На основі гідролізату колагену розробляють рецептури кремів для 

догляду за шкірою обличчя (Holy Land, pHarmika, Sesderma), сироваток 

(Collistar attivi puri collagene antirughe rassodante, Payot, Obagi, Dеmax тощо) та 

колагенових патчів (наприклад Selfielab, Misoli, Hollyskin) [1].  

До вказаних засобів відносять денний крем «Bio Repair Day Care» та 

нічний крем «Bio Repair Night Care» для обличчя ізраїльської компанії «Holy 

Land» [2]. У складі засобів заявлена наявність гідролізованого колагену й 

еластину, що сприяють зволоженню епідермісу та відновлюванню воднево-

ліпідної мантії, мають захисну і регенеративну дію. Останнє особливо 

ефективно у застосуванні засобу після травматичних процедур для обличчя 

(наприклад, пілінг або чистка).  

Представники італійської косметичної фірми «pHarmika» [3] пропонують 

крем навколо очей марки «Cream eye collagen, elastin & omega 3, 6, 9» для 

запобігання передчасному старінню. А саме: знижує схильність до появи 

зморшок, зволожує, прискорює оновлення клітин, сприяє розгладженню шкіри 

в периорбітальній зоні.  

Компанією «Pelart Laboratory» (Ізраїль) [4] для крему «Ретинол з 

вітаміном С» заявлені функції регенерації та зволоження, впливу на синтез 

колагену в дермі, стимулювання росту фібробластів. Сироватка «Roselift 

Collagene» від французького бренду «Payot» має легку текстуру і доповнює 

ефект денного крему через високий вміст колагену [5].  

Шведськими та литовськими фармацевтами розроблено продукт 

«Tricollagen peptidе» [6] – колагеновий коктейль, який приймають перорально 

для  оздоровлення всього організму людини. Продукт  містить гідролізований 

риб’ячий колаген (I та III типу), гіалуронову кислоту, комплекси вітамінів, 

мікроелементів, антиоксидантів, біологічно-активних інгредієнтів рослинного 

походження. Виробники продукту запевняють, що після використання 

продукту впродовж 14 днів (1 курс) спостерігатиметься покращення 

еластичності шкіри та ліфтинг ефект; стимулюється виробництво власного 

колагену; шкіра та волосся набудуть здорового вигляду; уповільняться процеси 

старіння тощо. 

Для косметологічної, фармацевтичної або медичної галузей колаген 

можна отримувати із сировини різного походження. При цьому розрізняють 

морський, рослинний та тваринний колаген [7]. 

Морський колаген отримують зі шкури риб. Цей вид вважають найбільш 

ефективним, адже його молекули менші за молекули тваринного колагену.  

Тваринний колаген  отримують переважно зі шкур великої рогатої 

худоби або побічних продуктів шкіряного виробництва. Даний вид є дуже 

популярним і перспективним у косметології та найчастіше використовується 

на практиці.  
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Рослинний колаген не є справжнім колагеном, а лише має подібну до 

нього структуру та склад амінокислот. Зазвичай рослинний колаген добувають 

з сої або пшениці. 

В різних косметичних засобах кількість колагену коливається від 0,5 до 

5 %. В складі косметичних засобів, що містять колаген, зустрічаються: soluble 

collagen (отримують зі сполучної тканини тварин), marine collagen (отримують 

з риб), hydrolized collagen (зустрічається у складі зволожувальних кремів).  

Також на ринку косметичних засобів представлені «колагенові листи», 

принцип застосування яких схожий на застосування тканиної маски. Продукт 

позиціонується на ринку як 100 % колаген, який з іншими активними 

компонентами, наприклад, Aloe Vera [8]. Виробники продукції (Matricol, Yellow 

Rose, Janssen, Dr. Spiller тощо) пропонують застосування листів для 

ефективного живлення і зволожування сухої подразненої шкіри, заспокійливої 

і протизапальної дії на неї; для регенерації і покращення зовнішнього вигляду 

шкіри;  попередження передчасного старіння. 

Отже, слід зауважити, що з 25 років активність вироблення організмом 

природного колагену починає знижуватись. Недостатня його кількість може 

призводити до: появи зморшок, птозу (опущення овалу обличчя), передчасного 

старіння шкіри, втрати еластичності, пружності й здорового вигляду, появи 

дряблості шкіри. Тому з віком у свій домашній догляд обов’язково слід 

включати засоби, що містять колагену. Концентрацію, типи та самі продукти 

повинні підбиратись за рекомендацією лікаря дерматолога або ж косметолога 

згідно типу шкіри людини та індивідуальних особливостей. 

Окрім косметичних засобів не потрібно забувати й про природній шлях 

поповнення запасів колагену. Додавання у свій раціон зелених багатих на 

хлорофіл овочів сприяє формуванню нових волокон колагену, забезпечує 

захисну функцію від УФ променів. Наявність у раціоні харчування полуниці, 

малини та журавлини необхідна для природного синтезу білку, а гарбузового 

насіння – для запобігання розпаду колагенових волокон. 
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В косметичній практиці дуже широко використовуються біологічно 

активні сполуки рослинного походження. Нашу увагу привернула циміцифуга 

(Cimicifuga racemosa L.) родини жовтeцеві (Ranunculaceae) або клопогін 

смердючий – така назва, очевидно, пов’язана з його інсектицидними 

властивостями. Різкий запах відлякує комах, але не завдає шкоди людині. 
Народна назва клопогін не передає красу рослини. В англійській мові ця трава 

отримала назву «свічки фей», а в німецькій – «срібні свічки». Рослина має 

красивий зовнішній вигляд, тому цією травою часто прикрашають парки і алеї , 

яка утворює унікальний ландшафтний пейзаж і, навіть, стала володарем 

престижної премії садівничого мистецтва. 

 Циміцифуга у великій кількості росте в Північній Америці, Монголії та 

деяких районах Східної Азії. Рослина любить помірний клімат і вологий, 

багатий на мінерали грунт. Для виготовлення лікарських засобів 

використовують корені і кореневища циміцифуги, які збирають після цвітіння і 

дозрівання плодів [3]. Рослинна сировина має неприємний і різкий запах та 

гіркий присмак. Заготівля сировини відбувається в спеціальних сушильних 

установках, де під дією температури знижується рівень вологи, але всі корисні 

властивості зберігаються до моменту використання. 

 Коріння циміцифуги застосовуються в медицині як седативний, 

знеболюючий, протизапальний і сечогінний засіб, а також для нормалізації 

менструального циклу у жінок і в якості знеболювального при пологах [1,4]. Ці 

ефекти зумовлені біологічно активними речовинами, що містяться у 

кореневищі: фенольні сполуки, дубильні речовини, алкалоїди, тритерпенові 

глікозиди (актеїн, циміцифугозид), ізофлавон (з ароматичним ядром – 

формононетин), камедь, кислоти ароматичного ряду (ізоферулові і саліцилові), 

сапоніни, ефірне масло, 15–20 % циміцифугіна (суміш смол і гіркот), органічні 

кислоти, фітоестрогени, фітостерини, таніни, сахароза, крохмаль, вітаміни 
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(каротин), макро- і мікроелементи (залізо, кальцій, магній, селен); та у 

надземній частини – сапоніни, флавоноїди, алкалоїди [3]. 

 Використання рослини з лікувальною метою пов’язано з її 

протизапальними властивостями. Крім того, багатий хімічний склад 

циміцифуги допомагає при лікуванні наступних захворювань: порушення 

обміну речовин; підвищений рівень холестерину; запальні процеси в нирках; 

неприємні відчуття при клімаксі; болісні менструації; запалення статевих 

органів. Для лікування можуть використовуватися відвари і настої, основою 

яких є суха рослинна сировина (кореневища) та сік і листя. В Україні 

виготовляють екстракт у вигляді порошку. Клопогін включений у Британську 

трав’яну фармакопею як  антиревматичний і відхаркувальний засіб. 

Застосування циміцифуги отримало традиційне визнання в офіційній медицині 

в якості седативного і діуретичного засобу, також входить до складу багатьох 

біологічно активних добавок [2], які можна приймати регулярно. До цього часу 

при використанні препаратів цієї рослини не зареєстровані токсичні ефекти, 

навіть, після його безперервного шестимісячного застосування, але є 

протипоказання: при вагітності, у період годування груддю, при тяжких 

хронічних захворюваннях та індивідуальній непереносимості. 

 Метою даного дослідження було проаналізувати дані літератури з 

приводу можливості застосування біологічно активних речовин циміцифуги у 

косметичній галузі. 

 Екстракт кореня циміцифуги входить до складу косметичних засобів і 

виявляє протизапальний, загоюючий ефект і його активно додають в 

косметичні препарати по догляду за жирною і проблемною шкірою з 

вугровими висипаннями. У складі засобів по догляду за тілом оказує 

розслаблюючу і заспокійливу дію, особливо при додаванні у ванну. Часто 

входить до складу різних масок, гелів і кремів, для проблемної шкіри. 

В літературі є дані про те, що екстракти циміцифуги входять до складу 

емолентів (косметичні продукти, які поєднують в собі ефективні 

пом’якшувальні, зволожуючі, регенеруючи і антиоксидантні компоненти). Це 

можуть бути креми, лосьйони, мазі, замінники мила або шампунів, 

кондиціонери для шкіри з антимікробним агентом. 

 Таким чином, біологічно активні сполуки циміцифуги мають дуже 

широкий спектр дії, який використовується в сучасній медицині і гомеопатії, а 

також у виробництві косметичних засобів. Ми вважаємо перспективним 

напрямком розширення використання діючих речовин, виділених з 

циміцифуги, у виробництві нових лікарських форм у косметичній галузі з 

метою розширення їх асортименту. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ПРОВІТАМІНУ D2 – 

ЕРГОСТЕРИНУ З ГРИБА BLAKESLEA TRISPORA 
Кошиль А.В., Звягінцева О.В. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м. Харків, avkoshil@gmail.com 

 

На сьогоднішній день ринок України та інших держав є досить 

насиченим на різні вітаміновмісні препарати, чималу частку з них складають 

препарати на основі вітамінів групи D, і особливо, ергокальциферолу. Попри 

те, продовжують розроблятися, реєструватися та запускатися у виробництво 

нові препарати та композиції, у складі яких присутній вітамін D2 – 

ергокальциферол. При цьому багато компаній не мають можливості проводити 

повний технологічний цикл біосинтезу вітамінів, і закупають сировину у 

вигляді провітамінів, які переводять у активний стан [1]. 

Зважаючи на це, досить актуальною стає тема розробки нових технологій 

виробництва провітаміну D2, які б дозволяли одержувати провітамін та інші 

цінні речовини придатні до реалізації на ринку фармацевтичної сировини. 

Класична технологія виробництва ергостерину передбачає перш за все 

використання відходів бродильного та хлібопекарського виробництва (сухі 

дріжджі). Процес включає дезінтеграцію дріжджових клітин та їх автоліз, після 

чого з одержаного дріжджового борошна екстрагують ергостерин сумішшю 

спирту етилового з бензолом у декілька стадій, з екстракту ергостерин 

осаджують при температурі 0 
о
С та відфільтровують кристали, які пізніше 

очищують перекристалізацією в гексані або в суміші етанолу з бензолом, і 

сушать [2]. Така технологія досить проста, проте має ряд недоліків. По перше, 

у дріжджових відходах бродильних та пекарських виробництв ергостерин 

міститься у порівняно низькій концентрації – від 0,2 до 0,3 % від загальної 

маси сухих дріжджів [2]. 

По друге, при виробництві тільки ергостерину з отриманої біомаси 

втрачаються інші корисні метаболіти дріжджів, або інших організмів 

продуцентів, які могли б також бути виділеними у процесі виробництва. На 
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даний момент вже добре розроблена технологія комплексної обробки 

дріжджової біомаси, яка надає можливість вилучення ергостерину, вітамінів 

групи В, білкового концентрату, ліпідного концентрату та інших продуктів в 

одному виробничому циклі. Окрім цього, є деякі роботи з одержання низько 

очищених препаратів з комплексним складом, що можуть застосовуватися у 

якості вітамінних добавок для перорального прийому. Так робота французьких 

вчених [3] присвячена одержанню клітинних стінок дріжджів Saccharomyces 

cerevisae, а також інших не сахароміцетових дріжджів, зокрема, Candida, 

Hanseniaspora, Hansenula, Kluyveromyces, Metschnikowia, Pichia, Starmerella та 

Torulaspora, збагачених вітаміном D2 та D3. У роботі пропонується 

вирощування дріжджів на середовищі, що стимулює синтез провітамінів з 

подальшою дезінтеграцією клітин, відділенням клітинних стінок, які далі 

висушують та опромінюють ультрафіолетом для продукування вітамінів D2 та 

D3 з відповідних провітамінів, накопичених у клітинних стінках. При такому 

підході деякі сполуки білкової та ліпідної природи можна отримувати разом із 

вітамінами групи D у складі клітинних стінок [3]. Також канадські вчені 

пропонують покращену методику одержання готових вітамінів D2 та D3 з 

відповідних провітамінів, проте ця робота не торкається проблем виробництва 

саме провітамінних субстанцій, таких як ергостерин [4]. 

По третє, зважаючи на сучасний ринок вітамінів в Україні та інших 

державах, стає очевидною необхідність розширення списку організмів 

продуцентів, із яких можна було б виділяти не тільки ергостерин і ліпіди, а й 

інші цінні речовини протягом одного технологічного циклу [1].  

Одне з можливих вирішень для поліпшення ситуації, що склалася, 

полягає у використанні пари гриба Blakeslea trispora Б-1(–) та Б-2(+) у процесі 

сумісного культивування в одному біореакторі для послідуючого виділення з 

одержаної біомаси таких продуктів як лікопін, ергостерин, фосфоліпіди та 

жирні кислоти протягом одного виробничого циклу [2]. 

Зазвичай гриб Blakeslea trispora використовується в якості продуценту у 

виробництві каротиноїдів та рибофлавіну, проте у процесі багатостадійної 

селекції та мутагенезу за допомогою, у якості мутагенів, ультрафіолетового 

опромінення та N-метил-N-нітро-N-нітрозогуанідіну вченим [2] вдалося 

отримати штами гриба, які при спільному культивуванні жіночого і чоловічого 

штамів накопичують до 30 грам ліпідів на 110 г біомаси з вологістю 10,0 %. За 

фракційним складом ці ліпіди містять 4,7 % ергостерину, що складає 1,42 % від 

загальної маси сухого гриба, 28,8 % фосфоліпідів, 4 % моногліцеридів, 4 % 

дигліцеридів, 23,2 % вільних жирних кислот, 18,4 % тригліцеридів, 11,7 % 

лікопіну, та ін. Необхідно відмітити, що 1,42 % ергостерину від загальної маси 

абсолютно сухого гриба, наближує запропонований штам Blakeslea trispora до 

деяких спеціально виведених дріжджових продуцентів ергостерину. На 

рисунках 1 та 2 приведено морфології обраного продуцента на початку 

культивування та в кінці ферментації відповідно. Можна зазначити, що на 

останніх стадіях культивування, гриб накопичує велику кількість каротиноїдів, 
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у тому числі і лікопіну, який є цінним побочним продуктом виробництва, у 

своїх гіфах [2]. 

Розглянута технологія пропонує спільне культивування штамів пари 

гриба Blakeslea trispora Б-1(–) та Б-2(+) у одному біореакторі, і послідовне 

виділення продуктів з накопиченої біомаси у наступному порядку: лікопін, 

фосфоліпіди, жирні кислоти, ергостерин протягом одного виробничого циклу. 

 

 
Рисунок 1 – Повітряний міцелій жіночої форми гриба Blakeslea trispora 

на ранніх стадіях роздільного культивування [5] 

 

 
Рисунок 2 – Гіфи гриба Blakeslea trispora на останніх стадіях 

ферментації, з накопиченим в них каротиноїдом [5] 
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БІОТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА РИБОФЛАВІНУ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ШТАМУ BACILLUS SUBTILIS 
Лазоренко В.В., Бєлих І.А. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м. Харків, lazorenko.vladislava@gmail.com 

 

До складу продуктів харчування, входять різні біологічно активні 

речовини, необхідні для нормальної роботи всіх органів та систем. До 

незамінних, життєво важливих компонентів харчування поряд з білками, 

жирами і вуглеводами відносяться вітаміни. Слово «вітамін» походить від 

латинського слова «vita», що означає «життя». Основна їх кількість поступає в 

організм з їжею, і тільки деякі синтезуються в кишечнику корисними 

мікроорганізмами. Однак в цьому випадку їх буває не завжди достатньо [1]. 

Одним з таких вітамінів, які синтезуються в нашому організмі, є вітамін 

В2 або рибофлавін. Він є одним з найбільш важливих водорозчинних вітамінів, 

коферментом багатьох біохімічних процесів [2]. У здорових людей не виникає 

дефіциту цього вітаміну, так як рибофлавін в достатній кількості виробляється 

бактеріями, що населяють кишківник. Дефіцит рибофлавіну призводить до 

світлобоязні, в рідкісних випадках – запальним процесу шкіри і слизових, а 

також порушень роботи шлунково-кишкового тракту. Щоденна потреба в 

рибофлавіні становить 1,5–2,5 мг [1]. 

У промисловості вітамін В2 отримують хімічним або більш пріоритетним 

біотехнологічним синтезом. Недоліком хімічного синтезу рибофлавіну є 

складність технологічного процесу, в якому використовують досить дорогий 

вихідний компонент D-рибозу та низький вихід цільового продукту [2, 3].  

Біосинтез рибофлавіну культурами мікроорганізмів Bacillus subtilis 

(B. subtilis), Eremothecium ashbyii (E. ashbyii) та Ashbya gossypii в даний час є 

найбільш перспективним способом одержання даного вітаміну в промислових 

масштабах [2, 3, 4].  

Грибний продуцент E. ashbyii на соєвому середовищі з гідролем і 

кукурудзяним екстрактом накопичує за 96 год росту при 20 °С 1,9 г/л 

рибофлавіну. Головним недоліком грибного продуцента є велика тривалість 

процесу ферментації [3, 4].  

B. subtilis є продуцентом вітамінів, деяких пептидних антибіотиків та 

ферментів (амілази, протеази, ліпази), що отримуються промислово.  
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Згідно з літературними даними, для підвищення виходу готового 

продукту запропоновано як продуцент вітаміну В2 використовувати 

рекомбінантний штам бактерій B. subtilis GM49 [3]. 

Поживне середовище для продукції рибофлавіну з використанням 

B. subtilis може бути як синтетичним, так і натуральним за умови, що воно 

містить джерела вуглецю, азоту, неорганічні іони та інші необхідні органічні 

компоненти. Як джерело вуглецю можуть бути використані сахариди, такі як 

глюкоза, лактоза, галактоза, фруктоза, арабіноза, мальтоза, ксилоза, триалоза та 

гідролізат крохмалю; спирти, такі як гліцерин, манітол та сорбітол; органічні 

кислоти, такі як глюконова, фумарова, лимонна та бурштинова кислоти, та 

подібні сполуки. Як джерело азоту можуть бути використані неорганічні солі 

азоту, такі як сульфат амонію, хлорид амонію та фосфат амонію; органічні 

сполуки азоту, такі як гідролізат соєвих бобів; газоподібний аміак; водний 

розчин аміаку та подібні сполуки. Бажано, щоб вітаміни, такі як вітамін B1, 

інші необхідні сполуки, наприклад, нуклеїнові кислоти, такі як аденін та РНК, 

або дріжджовий екстракт та подібні сполуки були присутні у відповідних 

кількостях як органічні поживні добавки. Крім того, невеликі кількості 

фосфату кальцію, сульфату магнію, іонів заліза, марганцю та подібних сполук 

можуть бути додані, якщо це необхідно [3]. 

Вирощування здійснюють переважно в аеробних умовах від 16 до 

72 годин, температуру в ході вирощування підтримують в межах від 30 до 

45 °С, рН – в межах від 5 до 8. рН підтримують, використовуючи неорганічні 

та органічні кислі та основні сполуки, а також газоподібний аміак [3]. 

Рибофлавін може бути виділений з культуральної рідини будь-яким або 

комбінацією будь-яких відомих методів, наприклад, таких як методики з 

використанням іонообмінної хроматографії та осадження [3]. 

Вихід цільового продукту напряму залежить від продуценту, який буде 

обраний та компонентів поживного середовища. 
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З давніх давен для поліпшення смакових характеристик їжі людство 

використовувало різноманітні речовини природнього походження, але 

використання харчових добавок, у сучасному розумінні почалось лише в кінці 

19 сторіччя.  

Зараз, згідно нормативної документації України, харчові добавки – 

природні або синтезовані речовини, які навмисно вводяться до продуктів 

харчування з метою надання їм необхідних властивостей (наприклад, 

органолептичних, технологічних) і не вживаються самостійно у вигляді 

харчових продуктів або звичайних компонентів їжі. Харчові добавки можуть 

залишатися у харчових продуктах у повному обсязі або у вигляді речовин, які 

утворюються після хімічної взаємодії добавок з компонентами продуктів 

харчування [1]. 

Серед широкого спектру харчових добавок найбільшу популярність 

мають підсилювачі смаку і аромату – це речовини, що підсилюють властивий 

продукту харчування смак або аромат [2]. 

Підсилювачі смаку і аромату (модифікатори) підсилюють (модифікують) 

сприйняття смаку і аромату шляхом стимулювання закінчень смакових нервів, 

хоча самі підсилювачі можуть не мати ні власного запаху, ні смаку. Вони 

дозволяють посилити, відновити і стабілізувати смак і аромат або їх окремі 

складові, що втрачаються при переробці та зберіганні харчового продукту, а 

також пом'якшити окремі небажані складові смаку і аромату [2]. 

В Україні найпоширенішим посилювачем смаку та аромату є глутамат 

натрію. Глутамат натрію Е621 (C5H8NO4Na, мононатрієва сіль глутамінової 

кислоти) – харчова добавка, що призначена для посилення смакових відчуттів 

за рахунок збільшення чутливості рецепторів язика. Він викликає посилення 

чутливості всіх рецепторів організму, так як впливає на нейромедіатори, 

збільшуючи провідність нервових каналів і тим самим збільшуючи силу 

імпульсу [3]. 

Але при постійному вживанні глутамату натрію можлива низка побічних 

ефектів, таких як висип, свербіж, кропив'янка, нудота, блювота, головний біль, 

мігрень, астма, серцева дисфункція, депресія, судоми, руйнування клітин 

головного мозку, онкологічні захворювання, може виникнути хвороба 

Альцгеймера, Паркінсона і Хантінгтона [3]. 
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Тому дуже перспективним, наразі, використовувати смакові домішки, що 

є альтернативою їх токсичних аналогів. Наприклад, вчені з Японії у своїй 

роботі [4] для приготування м’ясовмістних продуктів запропонували в якості 

підсилювача основного смаку використовувати рослинну масложирову 

композицію, до складу якої входять суміш олій огірника, вечірньої примули, 

насіння шипшини та олії Ribes Nigram. 

Цей поліпшувач смаку містить вищу довголанцюгову ненасичену жирну 

кислоту та/або її ефір, в якій вміст α-ліноленової кислоти становить 5 % і 

менше. Ця масложирова композиція може бути використана при приготуванні 

харчових продуктів різними способами, такими як нагрівання, переважно при 

температурі 80–300 
0
С і більше. Нагрівання у такому інтервалі температур 

покращить смак і посилить власний смак харчових продуктів [4]. 

Окрім того, немає обмежень щодо виду обробки харчових продуктів, що 

приготовані з цією олією. Смак м’ясовмістних продуктів може бути надалі 

покращений при повторному нагріванні. Також немає обмежень за кількістю 

поліпшувачів основного смаку або рослинної масложирової композиції в 

харчових продуктах. Зазвичай ефект поліпшення основного смаку може бути 

одержаний при вмісті вищої довголанцюгової ненасиченої жирної кислоти 

та/або її ефіру в кількості 0,1–100000 ppm. Для сухих харчових продуктів, 

ефект поліпшення основного смаку може бути отриманий при вмісті вищої 

довголанцюгової ненасиченої жирної кислоти та/або її ефіру в кількості 

переважно 20–1000 ppm [4]. 

Харчові продукти можуть придбати смак та/або аромат при приготуванні 

з використанням поліпшувача основного смаку або рослинної олійно-жирової 

композиції, що входить до його складу [4]. 
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Відомо, що одним з найбільш розповсюджених видів руйнування 

продукції під впливом навколишнього середовища є їх мікробіологічне 

пошкодження, що відбувається внаслідок розвитку дії мікроорганізмів [1]. 

Мікробіологічні руйнування не тільки знижують фізико-механічні властивості 

виробів, але й експлуатація таких виробів є екологічно небезпечною для 

людини та навколишнього середовища. Не зважаючи на велику кількість 

існуючих біоцидних препаратів, проблема боротьби з мікроорганізмами 

залишається актуальною.  

Сьогодні на світовому ринку існує кілька тисяч найменувань біоцидних 

речовин. Основними учасниками глобального ринку біоцидів є BASF SE 

(Німеччина), AkzoNobel N.V. (Нідерланди), Ashland Inc. (США), BASF SE 

(Німеччина), Champion Technologies (США), Cortec Corporation (США), 

Clariant AG (Швейцарія), LANXESS AG (Німеччина), Lonza Group Ltd 

(Швейцарія), Nalco Holding Company (США), Thor Group Limited 

(Великобританія) і корпорація Troy (США) [1]. При цьому більшість із них 

небезпечні для здоров’я людини та навколишнього середовища.  

Комерційно доступними антимікробними препаратами на світовому 

ринку є Аgion® (Sciessent) – препарат на основі срібла та цеоліту, AlphaSan® 

(Milliken Chemical) – препарат на основі срібла, BioGuard® (AEGIS Microbe 

Shield™) – агент на основі хлориду амонію, Cosmocil CQ™ – добавка на основі 

поліамінопропілбігуаніду, Eosy® (Unitika) – оздоблювальний засіб на основі 

хітозану, Irgaguard® 1000 (BASF (Ciba) та Irgasan (Sigma Aldrich) – 

оздоблювальні засоби на основі триклозану, Microban® (Microban 

International) – агент на основі триклозану, Sanigard KC [104] (L.N.Chemical 

Industries) – оздоблювальний агент, що належить до групи ЧАС, Saniguard 

Nano-ZN (L.N.Chemical Industries) – оздоблення розчину на водній основі 

нанорозсіювання оксиду цинку, Sanitized® [1] (SANITIZED) – оздоблювальний 

агент на основі 3- триметоксисиліл-пропілдиметилтетрадеціл хлорид амонію, 

Silpure® (Thomson Research Associates Silvadur™) – оздоблювальний агент на 

основі дрібних частинок срібла, SmartSilver® (Nanohorizon Inc.) – агент на 

основі наночастинок срібла, Silvérion 2400 (PURE Bioscience, Inc.) – агент на 

основі стабілізованого срібного комплексу. Крім цього, розглянемо результати 

досліджень вчених.  

Світовим лідером є швейцарська фірма Sanitized AG, яка вже 70 років 

займається випуском біоцидних речовин для текстилю, шкіри і пластиків 
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універсального та спеціального призначення. Найбільш відомими та 

ефективними розробками цієї фірми є біоцидні речовини серії Санітайзед Т 25-

25 – на основі срібла, що знижує розвиток та розмноження мікроорганізмів і 

пригнічує неприємні запахи, та Санітайзед Т 96-21 – бактеріостатичний 

препарат на основі триклозану. Антибактеріальний агент триклозан є основою 

багатьох біоцидних речовин, який діє на грам-позитивну та грам-негативну 

флору. Але в останні роки можливість широкого застосування триклозану як 

антимікробного засобу є предметом дискусії через спроможність препарату 

при хімічних перетвореннях виділяти діоксин, і сьогодні віднесений 

Регламентом до нерекомендованих антимікробних речовин.  

Одним з найефективніших для біостійкої обробки є також зарубіжний 

препарат LSL у вигляді емульсії. Він стійкий до високих температур і надає 

значний біозахисний ефект.  

В останні роки зросла роль практичного використання наночасток срібла, 

зокрема, у виробництві нетканих матеріалів для робітників служб МНС. 

Розроблені базові технології модифікації санітарно-гігієнічних та 

дезінфікуючих засобів наночастками срібла. Значний сегмент на ринку 

захисних препаратів займають також американські компанії DSM Biomedical і 

Agion зі своїми лініями протигрибкових розчинів на основі іонів срібла, що 

мають бактерицидні та фунгіцидні властивості. Для обробки нетканих 

матеріалів також запатентована фірмою Earth Holding (США) технологія 

введення активних інгредієнтів у вигляді мікрокапсул, що містять тверді 

частинки (мікрокраплі) антимікробних речовин, які вивільнюються при певних 

умовах (наприклад, під дією тертя, тиску, шляхом розчинення оболонки капсул 

або їх біоруйнування). Російськими вченими розроблено недорогий 

дезінфікуючий препарат широкого спектру дії «Аквабор-М», що забезпечує 

високу біологічну активність. Він поєднує фунгістатичну, фунгіцидну і 

антибактеріальну активність.  

На світовому ринку існує кілька тисяч найменувань біоцидних речовин, 

але проблема пошуку нових, більш ефективних та безпечних препаратів 

продовжує залишатися актуальною. Адже сучасні біоцидні речовини хоча й 

пригнічують життєдіяльність більшості мікроорганізмів, але недостатньо 

ефективні, а деякі з них токсичні та небезпечні для людини і навколишнього 

середовища.  

На світовому ринку до теперішнього часу переважають традиційні 

біоцидні препарати: хлорактивні, ЧАС, а також сполуки, які містять токсичні 

з’єднання міді, кадмію, олова, свинцю, хлору, миш’яку. Аналізуючи в цілому 

властивості деяких біоцидних препаратів, доходимо висновку, що всім їм 

притаманні суттєві недоліки [1–3]:  

– недостатня стійкість антимікробного ефекту;  
– низька атмосферостійкість;  
– незначна тривалість дії та висока собівартість.  
Крім природної стійкості деяких мікроорганізмів до біоцидних 

препаратів, ще однією проблемою є швидка адаптація мікроорганізмів до 



 

141 
 

біоцидних речовин. У зв’язку з цим, перед нами постає задача подальшого 

пошуку і розробки нових біоцидних речовин, які, окрім надання 

антимікробних властивостей текстильним матеріалам, забезпечили б [1–3]: 

– ефективність та тривалість протидії чинникам, що сприяють 

активному розвитку різних фізіологічних груп мікроорганізмів;  

– підвищення зносостійкості матеріалів з урахуванням умов 

експлуатації;  

– гігієнічність та безпечність;  
– стійкість до механічних навантажень; 
– економічність використання. 
На кафедрі технології біологічно активних сполук, фармації та 

біотехнології Національного університету «Львівська політехніка» вперше 

синтезовані біоцидні препарати тіосульфонатної структури, які проявляють 

широкий спектр антимікробної дії та представлені розробниками як 

малотоксичні (рівень токсичності наведено у додатку Г), і можуть 

застосовуватись для антимікробного захисту в різних галузях промисловості, а 

саме: – етилтіосульфанілат (ЕТС) – етиловий біоцид; – алілтіосульфанілат 

(АТС) – аліловий біоцид; – метилтіосульфанілат (МТС) – метиловий біоцид. 

Для підвищення зносостійкості та надання антимікробних властивостей 

текстильним матеріалам, нами вперше обрані та застосовані дані біоцидні 

препарати тіосульфонатної структури, аналогів яких не існує на ринку України 

та за її межами.  
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Sunflower is the most widespread oilseed crop in Ukraine. Its production is 

highly profitable, and edible oil is traditionally in great demand among the 

population [1]. The main direction of increasing the sunflower seeds production is 

the introduction of new high-yielding hybrids and intensive growing technologies 

into production [2–4]. 

In new breeding lines and hybrids, not only physicochemical, but also 

physical-mechanical and technological properties are partially changed, which have a 

direct impact on the conditions for processing oil seeds [5–7]. Therefore, the 

enterprises of the fat and oil industry have an urgent need to have data about physical 

and chemical parameters of seeds and oils of modern domestic sunflower hybrids for 

use in their economic activities, to control technological processes and the quality of 

oilseeds and fat products. This determines the relevance of this work, which is aimed 

at studying the seeds and oil of sunflower of the new line X526B (oleic type) of 

domestic selection. 

The physical-mechanical characteristics of oil seeds include the linear 

dimensions of the seeds (length, thickness, width) and bulk density. The linear 

dimensions of seeds are one of the most important features and can vary over a 

relatively wide range, therefore, it is necessary to make mass measurements of seeds. 

The geometric dimensions determination of 500 pieces of sunflower seeds of 

the X526B line has been carried out according to the guidelines for research methods 

and technological control and accounting for production in the fat and oil industry. 

To obtain experimental variational series, the data obtained were processed using the 

methods of mathematical statistics in the Excel software package. Variational curves 

are plotted (Fig. 1–3). 
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Figure 1 – Length 

distribution curve of 

sunflower seeds of 

olein type line 

X526B 
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Figure 2 – Width 

distribution curve of 

seeds of olein-type 

sunflower of the line 

X526B 
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Figure 3 – Thickness 

curve distribution of 

seeds of olein-type 

sunflower of the line 

X526B 

 
 



 

144 
 

Conclusions. Physical-mechanical characteristics of sunflower seeds are signs 

by which sieves are selected for the purpose of separating trash and sorting, 

calculating storage tanks and bunkers, transport devices, machines and for adjusting 

equipment operating modes. The variation curves of seed size distribution were 

obtained. It was found that the frequency of appearance of X526B seeds of the same 

length (10.4 mm) and thickness (2.51 mm) is 31 and 40 %, respectively. The width 

distribution curve (3.47 ÷ 4.56 mm) of sunflower seeds X526B has several frequency 

peaks (28, 23 and 15 %), which can complicate the process of selecting sieves for 

separating trash. 
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НАНОТЕХНОЛОГІЇ В КОСМЕТОЛОГІЇ: 

 ПРОБЛЕМИ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ 
Мосінцева В.С., Холодова Н.О. 

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та 

дизайну», м. Харків, Україна, mosinceva2005@gmail.com, oszdor@ukr.net 

 

Нанокосметологія − це інноваційна галузь естетичної медицини, що 

відкриває прямий шлях до процвітання молодості та краси. Вона дозволяє 

досягти результату омолоджування, не вдаючись до інструментів пластичної 

хірургії. За допомогою нанотехнологій можна реально виглядати на 15−20 

років молодше. 

Нанокосметика − це продукт нанотехнологій, що відносяться до таких 

способів виробництва, при яких виходять або застосовуються матеріали з 

розмірами частинок від 1 до 100 нанометрів [6]. 

У виробництві косметики зараз в основному два напрями використання 

наночасток: 

 застосування їх в якості фільтрів УФ-випромінювання; 

 доставка косметичних інгредієнтів до місця їх впливу в шкірі [5]. 
До механізму нанотехнологій на клітинному рівні слід віднести: 

 створення наносом − спеціальних контейнерів, що містять в собі 
біологічно активні речовини (мікроелементи, вітаміни); 

 формування з них нанокомплексу, що призначені для лікування 
певного виду проблем; 

 розпізнавання та доставка нанокомплексом необхідну пропорцію 
біологічно активних речовин саме тим клітинам, які відчувають в них потребу. 

До того ж корисні речовини потрапляють не тільки в клітини, що знаходяться 

на поверхні шкіри, але і в клітини, розташовані в глибоких її шарах [2]. 

Сьогодні можна стверджувати, що саме наночастинки роблять косметику 

по-справжньому лікувальною.  

Активні інгредієнти всіх засобів вміщені в ліпосоми нанорозміру, що 

представляють собою двошарові структури, за складом ідентичні клітинній 

мембрані людини. Завдяки даній подібності, ліпосоми стабілізують 

інкорпоровані в них активні інгредієнти і забезпечують високу біологічну 

сумісність з клітинами шкіри. 

До нанокосметологічних процедур, а їх налічується близько 100 

найменувань, найбільш популярними є такі, як біоцеллюлозна 3-D маска, 

косметичні лінії для омолодження, регенерації, зволоження, ліфтингу, 

відбілювання шкіри, хімічний нанопілінг, наномезотерапія, мікрострумовий 

масаж тощо [1].  

Практично всі великі компанії − виробники косметики застосовують 

наноматеріали в своїх продуктах. Так, компанія L'Oreal випускає ряд 

косметичних ліній на основі наночастинок і займає шосте місце в США по 

наявності патентів на виробництво нанопродукціі. Європейською Комісією 
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визнано, що 7 % косметичних продуктів на ринку Євросоюзу представлені 

нанотехнологічними компонентами [5]. 

Але є певні проблеми. Ці компоненти викликають недовіру у експертів з 

безпеки косметики, тому що наночастки настільки малі, що проникають через 

мембрани клітин, а ось як евакуювати ці чужорідні елементи, організм не знає.  

Також вчені вже довели здатність двох типів поширених в косметології 

наночастинок викликати пошкодження ДНК. Це наночастинки на основі 

оксиду цинку та діоксиду титану, які широко використовуються в складі 

сонцезахисних кремів. За допомогою високоточного скринінгу була 

встановлена їх здатність виробляти вільні радикали, які в свою чергу можуть 

змінити генетичний код в клітинах. Більш того, нанооксиди титану знижують 

швидкість виведення активних форм кисню, що потенційно небезпечно для 

клітин мозку [4]. 

Креми з ліпосомами рекомендується користуватися тільки жінкам, яким 

40+. Якщо дівчина в 20 років починає користуватися таким кремом, то велика 

вірогідність, що зміниться її гормональний фон.  

Слід враховувати особливості застосування нанокосметики: 

 кожний комплекс вирішує конкретні проблеми (акне, зволоження, 
ліфтинг та ін.); 

 розрахований на певний час застосування (не менше ніж на один-два 

місяці). При припиненні застосування нанокосметики шкіра поступово 

повертається до свого попереднього стану; 

 не рекомендується одночасне застосування нано- та звичайної 

косметики, оскільки в присутності наночастинок підвищується проникність 

шкіри і для інших речовин, що може дати непередбачуваний ефект у вигляді 

свербежу, алергії, лущення тощо [3]. 

Нанорівень біологічно активних компонентів дозволяє відновлювати 

найтонші механізми підтримки здоров᾿я клітини. Але питання про шкоду і 

користь на основі недостатньої вивченості інноваційних технологій 

залишається відкритим, як і питання розробки критеріїв їх безпеки для 

здоров᾿я людини. Однозначної відповіді бути не може, і завжди варто 

враховувати всі можливі ризики і серйозне ставлення до інновацій, що 

дозволяє впроваджувати їх в практику косметології, щоб не розчарувати 

споживача. 
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6. Трущелева Н.В. Нанотехнології в косметології; [Електронний ресурс] 

− Режим доступу: http://4ua.co.ua/medicine/qb3ac68a5d43b88421206d26_0.html 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 

КОМПЛЕКСНОГО ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ 
Москвіна А.Л., Бєлих І.А. 

Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків 

dolmen.buh@gmail.com 

 

В останні роки пробіотичні препарати все частіше стали застосовуватися 

при комплексній терапії ряду патологічних станів, що протікають на тлі 

порушеної нормальної мікрофлори організму людини, тому актуальним 

питанням є розробка нових пробіотичних композицій на основі різних видів 

мікроорганізмів. 

На основі патентних даних, запропонована пробіотична композиція 

містить суху біомасу пробіотичних штамів бактерій В. bifidum GG-72 ВКПМ,  

L. fermentum LFM-2 ВКПМ В-10368, L. rhamnosus 8Р-А3, L. plantarum ГВИ-1 

ВКПМ В-8556, L. acidophilus АСТ-44 [1].  

Запропонована зміна в технології включає роздільне культивування 

штамів В. bifidum GG-72 ВКПМ Ас-1 884 та  штамів L. fermentum LFM-2 

ВКПМ В-10368, L. rhamnosus LC-52GV ВКПМ В-9475, L. plantarum ГВИ-1 

ВКПМ По-8556 і L. acidophilus АСТ-44 В на відповідних середовищах, до 

стаціонарної фази розвитку, концентрування, змішування із захисним 

середовищем, висушування і змішування сухої біомаси пробіотичних штамів у 

рівних кількостях [1].  

Проводять послідовно посів бактерій на поживне середовище при 

приготуванні маткової культури, реакторне накопичення біомаси бактерій і 

визначення біологічних параметрів готових препаратів. Як поживне 

середовище на всіх етапах використовують казеїново-дріжджове, що містить 

20–25 % дріжджового аутолізату та 10–15 % казеїнового гідролізату від усього 

обсягу середовища. На етапі приготування маткової культури, що включає не 

менше трьох посівів (пробірка-флакон-бутель) казеїново-дріжджове 

середовище використовують для першого і третього посівів. Посів на 

казеїново-дріжджове середовище чергують з посівом на інше поживне 

середовище, наприклад МРС-1 для лактобактерій та модифіковане печінкове 

середовище Блаурокка для біфідобактерій. При цьому питома вага казеїново-

дріжджового середовища в загальній витраті поживних речовин на даному 
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етапі становить не менше 90 %. Отриману бактеріальну культуру 

використовують як інокулят для реакторного культивування клітин у 

казеїново-дріжджовому середовищі. Після завершення виробничого 

накопичення біомаси клітин бактеріальну суспензію стабілізують ліофільним 

висушуванням [1].  

Зміна поживних середовищ сприяє більш високому накопиченню 

життєздатних клітин в подальшому посіві при стаціонарному культивуванні. 

Цим обумовлена часткова, а не повна заміна поживних середовищ на 

казеїново-дріжджові при приготуванні маткової культури бактерій у 

виробництві пробіотичних препаратів [1, 2]. 

Пробіотичні препарати виробляються згідно з нормами та правилами 

GMP. При виробництві пробіотичних препаратів проводять валідацію 

технологічного процесу і методів контролю, які відповідно до вимог правил 

організації виробництва і контролю якості лікарських засобів доводять, що 

конкретна методика, процес, обладнання, вихідна сировина, діяльність 

персоналу або система дійсно приводять до очікуваних результатів, і 

гарантують, що лікарський препарат отриманий у відповідності зі своїм 

складом, не містить контамінантів, маркований належним чином, упакований і 

зберігає свої властивості протягом усього терміну придатності. При 

виробництві пробіотиків особливе значення має постійне виконання на всіх 

етапах виробництва внутрішньовиробничого аналізу основних показників 

якості для оцінки їх відтворюваності, аналізу якості готової продукції при 

випуску та протягом всього терміну зберігання [2]:  

– аномальна токсичність – контроль проводять пероральним введенням 

білим мишам 1 дози препарату [2]; 

– стерильність – відсутність сторонньої мікрофлори (грибів) [2]; 

– кількість мікробних клітин в одній дозі – в одній дозі препарата 

повинно міститись не менше 10
7
 мікробних клітин [2]; 

– антагоністична активність штамів пробіотика – зона затримки росту 

тестових мікроорганізмів становить від 10 до 38 мм [2]; 

– мікроскопічне дослідження – в мазках забарвлених по Граму повинні 

бути типові грампозитивні ланцюжки і палички діаметром близько 0,6 мкм і 

довжиною 3–5 мкм [2]. 

На фармацевтичних підприємствах контролюються всі технологічні 

процеси на всіх етапах виробництва. Контроль спрямований на забезпечення 

випуску продукції гарантованої якості. На всіх етапах виробничого процесу 

проводять контроль стерильності матеріалу, використовуючи поживні 

середовища для контролю бактерій і грибів [2]. 

Запропонований пробіотик призначений для прийому як самостійний 

препарат або як біологічно активна добавка до продуктів харчування, при 

виробництві кисломолочних продуктів профілактичного призначення, 

призначених, зокрема, для нормалізації рівня холестерину і корисної 

мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини і підвищення загальної 

резистентності організму [1]. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАНОСИРОВИНИ ТА 

НАНОТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 

Пахолюк О.В., Передрій О.І. 
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Проблемам формування та розвитку ринку нанотехнологій та 

наносировини в Україні та світі присвячена достатня кількість публікацій, а 

також видань навчального, методичного та нормативного характеру. З метою 

виявлення пріоритетних напрямків розвитку нанотехнологій і ринку 

нанопродукції в Україні необхідно дати коротку анотацію деяких літературних 

джерел [1]. 

Такі автори як Кизим М.О., Саліхова О.Б., Фесенко О.М. Черницька Т.В., 

Бутко О.В. та інші [1] сформулювали та обґрунтували основні напрямки 

розвитку нанотехнологій та комерціалізації нанопродукції на їх основі в 

Україні. При цьому дано детальний аналіз джерел, враховано зарубіжний 

досвід розвитку названих галузей в останні роки. В роботах наведено аналіз 

досвіду державного регулювання розвитку наноіндустрії у провідних країнах 

світу. Оцінено стан розвитку нанотехнологій в Україні, обґрунтовано 

необхідність розробки теоретичних положень та методичних підходів щодо 

обґрунтування організаційно-економічного механізму забезпечення науково-

технічних досліджень та комерціалізації нанотехнологій в країні та 

реформування на цій основі її економіки. Сформульовані напрямки державної 

політики щодо підтримки розвитку нанотехнологій в Україні із врахуванням 

темпів цього розвитку у зарубіжних країнах (особливо у західній Європі). 

Авторами наведено перелік конкретних видів вітчизняної нанопродукції, 

отриманої окремими інститутами НАН України за 2012 рік. Автори вважають 

що для нанотехнологій потрібні розлогі наукові знання, а тому держава 

повинна постійно зміцнювати національну базу наукових знань у сфері 

нанотехнологій, підвищуючи їх значення для бізнесу та суспільства. 

Такі вчені як Куценко Т.М, Семак Б.Д., Пушкар Г.О., Галик І.С. [2–3] на 

прикладі нанотекстилю вивчили можливість і доцільність створення 

текстильної нанопродукції із заданими властивостями. Основна увага 

https://patents.google.com/patent/RU2332454C2/ru
https://patents.google.com/patent/RU2332454C2/ru
https://patents.google.com/patent/RU2332454C2/ru
https://patents.google.com/patent/RU2332454C2/ru
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приділена нанопродукції одягового, медичного та спеціального призначення. 

Розглянуто можливості впровадження сучасних технологій у дослідження та 

виробництво товарів легкої і харчової промисловості та перспективні напрямки 

їх розвитку. Визначено перспективні напрямки розвитку інновацій: 

нанотехнології, біо- та фото- інформатика, технології інформаційної підтримки 

процесів життєвого циклу товарів. Наведено характеристику асортименту 

текстильних нановиробів з захисними функціями. 

Як свідчить наведена інформація, проблемам розвитку ринку 

нанотехнологій і наносировини присвячена значна кількість робіт, включаючи 

і дослідження асортименту та властивостей текстильної нанопродукції різного 

цільового призначення. 

Окрім виконання цих завдань, створення та успішного функціонування 

окремого сегменту ринку нанопродукції в Україні, на наш погляд, вимагає 

безвідкладного вирішення наступних завдань [1–3]: 

– постійного вдосконалення та стандартизації методики тестування 

окремих видів нанопродукції різного цільового призначення щодо можливості 

їх вважати новим видом товарів на даному ринку; 

– постійне вдосконалення науково-обґрунтованої класифікації видового 

асортименту нанопродукції та її відповідної стандартизації; 

– інформаційне забезпечення роботи ринку нанопродукції, яке включає і 

всестороннє вивчення попиту на основні види нанопродукції і оцінку обсягів 

реалізації окремих видів нанопродукції на даному ринку та обов’язкову 

організацію системи державної і галузевої статистичної звітності про обсяги 

виробництва чи імпорту окремих видів нанопродукції; 

– інформацію про рівень якості та безпечності окремих видів 

нанопродукції, а також її унікальності та особливості маркування; 

– інформаційне забезпечення ринку нанопродукції тісно пов’язано із 

стандартизацією основних процесів на даному ринку; 

– потребує детального вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду 

використання різноманітних нанотехнологій та комерціалізації отриманої на їх 

основі нанопродукції; 

– дослідження перспектив розвитку вітчизняного сегменту ринку 

нанопродукції, отриманих на основі використання найбільш перспективних 

нанотехнологій. 
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На сьогодні в світі, в тому числі і в нашій країні, гостро відчувається 

проблема дефіциту харчового білка [1]. Печериця двоспорова (Agaricus 

bisporus) – є прекрасним джерелом білка, який легко засвоюється організмом 

людини. Вона містить в своєму складі всі незамінні амінокислоти, багато 

вітамінів та мінералів [2]. Тому вирощування печериці в умовах сучасного 

ринку є дуже актуальним напрямком.  

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до збільшення 

обсягів виробництва культивованих їстівних грибів, тому питання можливості 

інтенсифікації виробництва є одним із важливих напрямків розвитку грибної 

галузі [3]. Одним з шляхів підвищення врожайності грибів печериці є 

використання регуляторів росту. 

Регулятори росту рослин – це органічні речовини природного або 

синтетичного походження, які здатні не тільки стимулювати зростання, 

розвиток рослин, але також гальмувати і сповільнювати ці процеси. Регулятори 

росту рослинного походження, що застосовуються у рослинництві взагалі та у 

грибництві зокрема, представлені так званими фітогормонами, до яких 

відносять такі речовини як: ауксини, цитокініни, брасиностероїди, гібереліни, 

ітокінти [4].  

Вивченню впливу біопрепаратів на продуктивність печериці було 

присвячено значна кількість робіт. Так, в експериментальному господарстві 

Саратовського ГАУ ім. Вавилова були проведені досліди із застосуванням 

препаратів «Байкал ЕМ-1», «Урга-ЕМ-1» при вирощуванні грибів і було 

виявлено стимулюючу дію ЕМ-препарату на швидкість росту і формування 

плодових тіл гливи. Показано, що терміни появи примордіїв скорочуються в 

середньому на 2–3 дні, а формування плодових тіл – на 1–5 днів. Крім того, в 

результаті хімічного аналізу штаму виявлено достовірне збільшення в тілах 

гливи кальцію на 18,0 %, фосфору – на 14,8 %, клітковини – на 18,0 %, жиру – 

на 20,5 %, протеїну – на 8,8 % і золи на 2,2 %, в порівнянні з контролем [5]. 

К.Л. Алексєєва [6] вивчала вплив регуляторів росту Епін-екстра, 

Циркону і Ель-1 на врожайність грибів глива звичайна. Дані регулятори росту 

забезпечували підвищення швидкості розростання міцелію в субстраті, 

mailto:rm.iaroslava21@gmail.com
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зниження втрат за рахунок «відходу від хвороб», збільшення врожайності 

плодових тіл. 

Поєдинок Н.Л., Бисько Н.А. [10] розробили методику використання 

Емістим С при промисловому культивуванні печериці двоспорової, що 

дозволила збільшити врожайність на 12,3 % та збільшити кількість грибів 

першого сорту (на 42,3 %). 

Також великий вплив на розростання міцелію та продуктивність печериці 

має склад субстрату на якому відбувається культивування. 

Так, М. Л. Ушанева досліджувала урожайність печериці на синтетичному 

субстраті, субстраті з додаванням кролячого, кінського гною без внесення 

мінеральних добрив і з внесенням мінеральних добрив. Встановлено, що на 

кролячому гною гриби розвивалися активніше, підвищувалася їх 

продуктивність без додаткового внесення мінеральних добрив [7]. 

Мейре Кристина де Андраде досліджувала вплив складу компосту та 

штаму культури на продуктивність шампіньйона. Два варіанти складу 

компосту на основі вівсяної соломи та брахіарії були випробувані для 

вирощування трьох штамів Agaricus bisporus. Найкращі показники для 

вирощування A. bisporus представлені компостом на основі вівса та штамом 

ABI-07/06 [8]. 

Також вплив субстрату на вітамінній склад грибів досліджував Шандор 

Рожа. Встановив, що продукт, отриманий на синтетичному компості (соломи 

(66 %), пташиного посліду (28 %), гіпсу (4 %), і сечовини (2 %)), був 

покращений за допомогою додавання кукурудзяного борошна. Гриби, зібрані 

на цьому субстраті, мають найвищі рівні В1, В9, В12, РР та вітаміну С, D2 [9]. 

Таким чином, промислове вирощування грибів – є галуззю, що швидко 

розвивається в Україні. Проводяться дослідження щодо можливості 

збільшення врожайності грибів у коротші терміни. Встановлено, що складові 

компоненти субстрату мають великий вплив на розвиток грибного міцелію, на 

продуктивність штаму та хімічний склад плодових тіл. Також актуальним 

залишається пошук нових біопрепаратів здатних прискорити розростання 

міцелію та покращити продуктивність печериці двоспорової. 
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Сучасна хірургія пред'являє до шовних матеріалів підвищені вимоги: 

крім профілактики інфекційних ускладнень у рані, вони повинні сприяти 

швидкому та безшовному загоєнню операційної рани. Шовні матеріали, що 

використовуються в хіріургії, класифікуються по наступних ознаках:  

хімічному складу;  сировини, з якої їх роблять (природні органічні, природні 

неорганічні та синтетичні); структурі (монофіламентні, поліфіламентні та 

комбіновані); товщині; здатності до біодеструкції (що повністю 

розсмоктуються, що умовно розсмоктуються та не розсмоктуються); 

маніпуляційним властивостям;  способу з'єднання з голкою. 

При більшості пластичних операцій шовний матеріал є єдиним стороннім 

предметом, що залишається в тканинах після втручання. Очевидно, що від 

якості, хімічного складу та структури матеріалу залежить реакція тканин на 

його імплантацію [9].  
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По хімічному складу сучасні шовні матеріали підрозділяються на 

наступні групи: а) поліпропіленові (поліолефинові) нитки – поліпропілен, 

пролен, монофіл, суржипро, суржилен, мопілен та ін.; б) полівінілиденфторид 

нитки (ПВДФ) – уніфлекс й ін.; в) поліуретанові нитки – максилен й ін.; 

г) фторполімерні нитки – гортекс, пронова, марилон, корален та ін.; д) похідні 

полігликолєва кислоти – дексон, вікрил-рапід, полісорб та др.; 

е) полідіоксанонові нитки – ПДС, ПДС ІІ; ж) капролактонові нитки – капролон; 

з) металевий дріт – сталевий, ніхромовий, платиновий; і) нікелид тітанова 

нитка.  

Нитки з неоднаковим хімічним складом відрізняються цілим рядом 

параметрів, у них може бути на різний час біодеструкції: похідні 

полігликолевої кислоти – 40-45 діб., вікріл – 50–90 діб.,  полісорб – 70 діб., 

дексон – 90 діб., тмонокрил – 90–120 діб., полідіоксанонові нитки – 100–

180 діб., ПДС, ПДС ІІ та максон – 90–200 діб. Поліпропіленові, поліуретанові, 

полівиніліденфторидні та фторполімерні нитки в тканинах взагалі не 

розсмоктуються. 

Нитки розрізняються й по інших параметрах: міцності, щільності, 

еластичності, реактогенності. Періодично пропонована концепція створення 

універсального шовного матеріалу для будь-якого оперативного втручання 

принципово неспроможна. Кожна хірургічна операція вимагає використання 

адекватного шовного матеріалу [1]. Властивості ниток відбиваються на ступені 

їхньої потреби в хірургії. Для хірургічних ниток, що застововуються в хірургії, 

притаманні ряд таких недоліків, як висока реактогенність, алергізуюча дія, 

провокація гнійно-запальних ускладнень, незадовільні маніпуляційні 

властивості. Це приводить до подовження строків загоєнню операційних ран, 

зниженню якості життя пацієнтів і незадовільних косметичних результатів [6].  

Міцність нитки – один з важливих параметрів. Враховуватися повинна не 

стільки міцність самої нитки, скільки її міцність у вузлі, тому що для більшості 

ниток втрата міцності у вузлі становить від 10 до 50 % від вихідної. Міцність 

вузла пов'язана з поверхневими властивостями ниток, що визначають ковзання. 

Як правило, чим більше гладка на поверхні нитка, тим менш міцний вузол на 

ній. Тому плетені нитки зберігають більшу міцність у вузлі, а на 

монофіламентных нитках в'яжуть більше вузлів [9].   

Опису технічних характеристик ниток присвячено ряд джерел 

літератури [2, 3], що дозволяє провести порівняльний аналіз достоїнств і 

недоліків ниток різних типів (табл. 1). 

До найпоширеніших технологій модифікації традиційного шовного 

матеріалу ставляться: імпрегнація сріблом і покриття поверхні нитки 

восковими речовинами, наприклад, силіконом (шовк, тикрон); обробка ниток 

розчином хромових та йодистих солей (кетгут хромований і йодований), а 

також клейова обробка за допомогою нанесення на поверхню нитки 

іонообмінних смол (летилан, полікін).  
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Таблиця 1 – Переваги та недоліки шовних матеріалів залежно від їхнього 

хімічного складу 

Нитки Достоїнства Недоліки 

Поліпропиленові 

 

- висока міцність, що 

зберігається в тканинах 

протягом  тривалого часу 

- інертність 

- постійна присутність у 

тканинах може привести до 

розвитку запальних реакцій і 

наступному рубцюванню 

- для надійної фіксації шва, 

виконаного монониткою, 

необхідне накладення 

додаткових вузлів; 

- недостатньо еластичні; 

Поліуретанові 

 

- висока міцність, що 

зберігається в тканинах 

протягом тривалого часу; 

- м'якість, пластичність, 

відсутність "пам'яті"; 

- не прорізають тканини 

навіть при набряку в 

області рани; 

- постійна присутність у 

тканинах може привести до 

розвитку запальних реакцій; 

Фторполімерні 

 

- висока міцність, що 

зберігається в тканинах 

протягом тривалого часу; 

- еластичність, гнучкість, 

м'якість 

- нитки потрібно 

зав'язувати меншою 

кількістю вузлів; 

- висока твердість; 

 

Похідні полігли-

колевої кислоти 

 

- висока міцність; 

- слабка запальна реакція; 

- надійно тримають вузол; 

- недостатньо еластичні; 

- неможливість тривалого 

збереження міцності швів; 

 

Полідіоксанонові - мінімальна зпаальна 

реакція; 

- значна еластичність;  

- нитки PDS і максон необхідно 

зав'язувати за допомогою 

спеціальної технології; 

Капролактонові 

 

- тривалий період  

підтримки рани 

- мінімальна запальна  

реакція; 

- зручність при 

зав'язуванні  вузлів; 

- висока надійність вузла; 

- можуть викликати алергійну 

реакцію; 

 

Металеві - нитки на металевій  

основі викликають 

мінімальну запальну  

реакцію. 

- висока твердість; 

- нееластичні; 

- прорізають тканини 
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У результаті одержують комплексні нитки, які становлять більшу 

частину сучасного шовного матеріалу: дексон-2 – дексон з полікапролатовим 

покриттям, покритий вікрил, супрамід (шовний матеріал з поліаміду, полімеру 

гексаметилендіаміну та адипинової кислоти), нуролон (складений із щільно 

сплетених волокон нейлону, для поліпшення властивостей покритий 

спеціальним складом), оброблений шовк фірми "Етікон" (шовк імпрегнований і 

покритий сумішшю силікону та воскових речовин), нитки етібонд экстра 

(поліефірні нитки рівномірно покриті полібутілатом), фторекс (плетені 

лавсанові нитки шо не розмоктуються, із фторполімерним покриттям), фторлін 

(капронові кручені нитки із фторполімерним покриттям) і ін.  

Одним з напрямків створення нових способів введення лікарських 

препаратів до складу покриття для шовного матеріалу є конструювання 

полімерних композицій для контрольованої доставки лікарських речовин у 

післяопераційну рану. Найбільш перспективними продуктами є біорозкладені 

полімерні матеріали на основі полілактидів, полігликолідов й, останнім часом, 

полімеру мікробіологічного походження – полі-3-гідроксібутирата (ПГБ), що 

володіє комплексною біологічною активністю. 

Так, М.Б. Петрова із співавт. у експериментах на щурах показали, що 

включення до складу оболонки нитки антибактеріального препарату 

ципрофлоксацина та астрагерма із групи германійорганічних сполук приводить 

до менш вираженого та швидкого загоєння, і що вони є морфологічним 

субстратом для утворення грануляційної тканини в області нанесеної 

травми [8].  

Е.А. Горілих із співавт. у дослідах на щурах вивчили антибактеріальні 

властивості ниток з антимікробним покриттям [3]. В якості матеріала для 

експериментальних досліджень вони використали зразки антибактеріальних 

ниток: Vіcryl plus (антисептик – триклозан), Капрогент + (антибіотик – 

гентаміцин), ПГА 3 (з нанесенням антимікробного покриття в один шар), 

ПГА 4 (з нанесенням антимікробного покриття у два шари). У дослідах іn vіvo 

та іn vіtro авторами були вивчені антибактеріальні властивості даних матеріалів 

до Staphylococcus aureus, Escherіchіa colі, Proteus vulgarіs, Pseudomonas 

aerugіnosa, Bacіlus subtіlіs, Candіda albіcans. При цьому, в умовах іn vіtro 

жоден із представлених зразків ниток не мав антибактеріальної дії на E. colі.  

Кращу дія на грибок Candіda albіcans виявив ПГА 4.  

Е.М. Мохов із співавт. повідомили про позитивний вплив на рану 

біологічно активних шовних ниток за рахунок введення до них 

антибактеріальних препаратів – нитка із сангвіритрином, інша – з 

доксіцикліном [7]. Десятиліття назад В.Е. Гюнтер із співавт. обговорювали 

можливість застосування нитки на основі никеліда титану як шовного 

матеріалу [4]. Сьогодні цей шовний матеріал уже впроваджений у медичну 

практику. Никелід титану забезпечує імплантати новою сукупністю 

властивостей: пам'яттю форми при зміні температури, супереластичностю при  

температурі тіла, корозійною стійкістю в умовах тривалої знакозмінної 
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деформації. Було встановлено, що нитка на основі никілида тітану не провокує 

розвиток фіброзної муфти в короткий  термін після операції [5].  

Таким чином, вдосконалення шовних матеріалів йде у двох основних 

напрямках: модифікація традиційних виробів і розробка нових зразків. У цьому 

зв'язку безсумнівний інтерес прикутий до нитки на основі никеліда тітану. 

Позитивні результати, отримані в експериментальних роботах, свідчать про 

перспективність використання його як шовного матеріалу. Проте для широкого 

використання ниток на основі никеліда титану в хірургічній практиці потрібно 

провести ще ряд додаткових медико-біологічних досліджень. Аналогічна 

ситуація стосується ряду інших зразків шовного матеріалу нового покоління.  
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Антиоксиданти є важливою складовою раціонального харчування. Ці 

речовини здатні сповільнювати процеси окиснення в ліпідовмісних продуктах 

та боротися з вільними радикалами, що утворюються в організмі. 

Однією з важливих складових раціону є жировмісні продукти. Проблемою 

використання цих компонентів є здатність до окиснювального та 

гідролітичного псування, внаслідок чого утворюються шкідливі для організму 

людини речовини – вільні радикали. Зважаючи на цей факт, існує важливе 

питання стосовно виробництва та вживання жировмісної продукції – 

запобігання процесам окиснювального псування та подовження терміну 

придатності без утворення вільних радикалів. Існують особливі категорії 

людей, що потребують введення в раціон харчування продуктів, збагачених 

рослинними антиоксидантами, наприклад, спеціальне дієтичне харчування при 

різних хворобах, спортивне харчування. В умовах інтенсивних фізичних 

навантажень організм зазнає значних біохімічних змін. Одним із факторів, що 

лімітують працездатність людей, які пов’язані з фізичною діяльністю, є 

збільшений вмісту вільних радикалів в організмі внаслідок інтенсивних 

навантажень. Також вільні радикали можуть потрапити до організму разом з 

продуктами харчування, що містять окиснені ліпіди [1, 2]. 

Проблема захисту продуктів від вільних радикалів вирішується введенням 

антиоксидантів переважно синтетичного походження [3]. Синтетичні 

антиоксиданти мають меншу вартість, але з гігієнічної точки зору доцільно 

використовувати природні сполуки, одержані із рослин, які є біологічно 

цінними продуктами та не викликають токсичної дії на організм людини. 

Серед речовин, що входять до складу рослинної сировини, антиоксидантну дію 

виявляють токофероли, сезамол, каротиноїди, фосфатиди, хлорофіл, фенольні 

та інші сполуки. Рослинні антиоксиданти здатні не лише захистити продукт від 

окиснення, а і зберегти біологічну цінність продукту, і, завдяки наявності ряду 

біологічно активних речовин, надавати ряд позитивних для здоров’я людини 

ефектів [4]. 

Авторами [5] зазначено, що антиоксидантні препарати рослинного 

походження добре переносяться, володіють більш м'яким коригуючим впливом 

на організм людини, а також широким спектром регулюючих ефектів. Але в 

даному випадку не наведено наукових даних щодо використання рослинних 

антиоксидантів для олій та жирів, які є важливою складовою більшості 

продуктів харчування різного призначення та направлення. 
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Жири є одним із найважливіших інгредієнтів нормальної життєдіяльності 

організму. Під час зберігання та використання жири під дією кисню 

піддаються окиснювальному псуванню, що призводить до утворення речовин, 

шкідливих для здоров’я людини. У зв’язку з цим актуальним питанням є 

розробка способів захисту від окиснювальних процесів жирів, що вживаються 

як безпосередньо в їжу, так і використовуються у виробництві жировмісної 

продукції. Окиснення ліпідів є одним з основних факторів, що обмежують 

терміни зберігання багатьох харчових продуктів. Для гальмування процесів 

окиснення та подовження строку придатності продуктів використовують 

спеціальні речовини – антиоксиданти [6]. 

Природними жиророзчинними антиоксидантами є токофероли та 

токотрієноли. Для більшості продуктів доза внесення токоферола (0,02–0,06) % 

є достатньою для забезпечення ефективної антиокиснювальної дії. 

В даний час в харчових продуктах широко застосовуються антиоксиданти 

синтетичного походження: пропілгалат, бутилгідроксианізол (БОА), 

бутилгідрокситолуол (БОТ), трет-бутилгідрохінон (ТБГХ). Але вони мають ряд 

недоліків та особливості застосування [6]. Отже розробка нових ефективних та 

безпечних антиоксидантів на рослинній основі для олій та жирів є вкрай 

важливим завданням. 

У рослинній сировині міститься цілий ряд цінних антиоксидантних 

компонентів, важливе місце серед яких займають флавоноїди. Ефективність 

природних антиоксидантів у їжі та в організмі людини залежить від багатьох 

факторів, включаючи розчинність у воді або ліпідах, стабільність, матричні 

взаємодії та біодоступність [7]. Але при цьому немає даних щодо впливу таких 

антиоксидантів на показники окиснення олій та жирів. 

В роботі [8] вивчено процеси інгібування окиснення ліпідів за 

допомогою різних рослинних екстрактів. Одержано дані щодо динаміки 

накопичення продуктів окиснення у часі та визначено раціональні 

концентрації: дигідрокверцетину (92 %) – 0,05 %; екстракту зеленого чаю – 

0,15 %; екстракту виноградної кісточки – 0,05 та 0,1 %; екстракту розмарину – 

0,15 %. Але не показано, яким чином ці антиоксиданти впливають на 

показники окиснення ліпідів за підвищених температур, що є суттєвим 

питанням, оскільки олії, жири та продукти на їх основі можуть піддаватися 

тепловій обробці, наприклад під час жаріння продукту. 

Таким чином, дослідження антиокиснювальних властивостей екстрактів 

рослин з використанням олій, зокрема, олії соняшникової, є доцільними та 

нададуть можливість суттєво доповнити та розширити сучасні уявлення про 

антиоксидантні властивості екстрактивних речовин рослинного походження. 

В роботі досліджено наступну рослинну сировину: кора дубу, листя 

евкаліпту, листя зеленого чаю. Визначено приріст пероксидного числа олії за 

1 год. для кожного виду дослідженої рослинної сировини за різних температур. 

Для дослідження використано два зразка екстрактів: 
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- 1 відповідає значенням параметрів екстрагування: температура 

екстрагування: 50 °С; співвідношення кількості екстрагенту та рослинної 

сировини: 1:10; концентрація етанолу в екстрагенті: 30 %. 

- 2 відповідає значенням параметрів екстрагування: температура 

екстрагування: 50 °С; співвідношення кількості екстрагенту та рослинної 

сировини: 1:10; концентрація етанолу в екстрагенті: 70 %.  

Результати досліджень наведено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 - Приріст пероксидного числа модельної олії за 1 год. за різних температур 

Зразок Приріст ПЧ за 1 год., 1/2 О ммоль/кг 

70 °С 90 °С 110 °С 

Початкова олія 0,28 1,0 2,72 

З екстрактом кори дубу 

Точка 1 0,20 0,64 2,13 

Точка 2 0,28 0,52 2,05 

З екстрактом листя евкаліпту 

Точка 1 0,25 0,57 2,14 

Точка 2 0,25 0,64 2,18 

З екстрактом зеленого чаю 

Точка 1 0,28 0,49 1,63 

Точка 2 0,28 0,53 1,79 

 

Таким чином, експериментально підтверджено інгібуючу здатність 

екстрактів обраної сировини за підвищених температур, в тому числі за 90 °С 

та 110 °С. Для досліджень ефективності одержаних рослинних антиоксидантів 

використано прискорене окиснення олії соняшникової за температури 110 °С. 

За цієї температури відбувається суттєве підвищення значень пероксидного 

числа, що дозволить оперативно відслідкувати інтенсивність окиснювальних 

процесів в модельній речовині та визначити відповідні періоди індукції. А як 

наслідок – оціни ефективність антиоксидантну для спортсменів. 

Висновки. Для розробки харчового антиоксиданту досліджено наступну 

рослинну сировину з широким вмістом антиокиснювальних речовин: листя 

зеленого чаю, листя евкаліпту, кору дубу, які є цінними джерелами біологічно 

активних та антиоксидантних речовин. Обрану сировину вивчено з точки зору 

гальмування процесів окиснення модельної речовини – олії соняшникової, з 

використанням екстракту з кожного виду рослин. Досліджено ефективність 

екстрактів-антиоксидантів з обраної сировини за температур 70 °С, 90 °С, 

110 °С. За прирістом пероксидного числа модельної речовини (олії 

соняшникової) встановлено, що за всіх зазначених температур рослинні 

антиоксиданти виявляють високу ефективність, знижуючи значення 

пероксидних чисел у всіх дослідах. 
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Нанокосметологія − це інноваційна галузь естетичної медицини, що веде 

до краси та молодості.  

За даними американської медичної бібліотеки, найбільше наночастинки 

використовує компанія L'Oreal, далі Procter & Gamble, потім Henkel, Unilever, 

японці Kao Corp, Avon, Shiseido та інші.  

Запатентували ніосоми і почали розвивати їх в бренд Lancome в 1987 році 

компанія L'Oreal. Зараз ніосоми використовують в антивікових кремах, засобах 

для відбілювання шкіри, зволожуючих кремах, також в шампунях і 

кондиціонерах.  

Компанія Sesderma також стабільно використовує нанотехнології, 

запустивши лінійку засобів з ліпосомами [3]. 

Ліпосоми − це колоїдна система, що представляє собою замкнутий 

сферичний контур (везикулу), всередині якої розташоване водне ядро. Їх 

оболонка складається з одного або декількох шарів фосфоліпідів. Під ними 

містяться біологічно активні речовини. Ліпосоми легко проникають у 

внутрішні шари шкіри і доставляють туди активні інгредієнти. 

Ліпосоми є частинки розміром від 20 нм до декількох мкм. Найменші з 

них іноді називають наносоми. Підвищена проникаюча здатність ліпосом 

пов᾿язана не тільки з їх розмірами. Їх фосфоліпідна  оболонка за своєю 

будовою близька до будови клітинних мембран [4]. 

У 1961 році вперше на ліпосоми звернув увагу гематолог Алек Бенгхем в 

Інституті Бабрахама в Кембриджі. Наукова робота була опублікована в 1964 

році. Відкриття сталося випадково, коли він досліджував роль фосфоліпідів в 

згортанні крові. За допомогою електронного мікроскопа Бенгхем побачив 

шаруваті частки, дивно схожі на мембранні структури клітини. 

Наступне дослідження показали, що фосфоліпіди, які є основними 

компонентами клітинних мембран, здатні мимовільно утворювати в воді 

замкнуті оболонки, які мають властивості напівпроникного бар’єру. Вони 

легко пропускають воду, але перешкоджають проникненню розчинених в ній 

речовин. Ці оболонки і назвали ліпосомами [6]. 

У косметології використання наноліпосом − безпечна для жіночої краси 

та здоров᾿я технологія. У ліпосом високий рівень біосумісності з організмом, 

більш того, навіть якщо припустити, що ці капсули в кремі або сироватці 

виявляться порожніми, за рахунок високого вмісту жирних кислот вони 

непогано впливають на шкіру самі по собі.  

Сьогодні можна знайти продукти, в яких всі активні інгредієнти вміщені 

в наноконтейнери. Крім іншого, ліпосоми захищають інгредієнти, які несуть в 
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собі, від окислення і не дають їм діяти перш, ніж вони доберуться до потрібної 

глибини в шкірі. Якщо крем створений з використанням ліпосом, через 

роговий шар проникають від 90 до 100 % активних інгредієнтів, для 

порівняння − в інших засабах дана цифра може становити лише 10 %. Це легко 

пояснити: ліпосоми мають дуже маленький діаметр, 10−9 м. Вони можуть 

проникнути і через нігтьову пластину і навіть дістатися до ядра клітин 

глибоких шарів шкіри [1].  

Серед найбільш розповсюджених засобів рекомендується сироватка 

Intensive Repair Essence, EGIA, інтенсивно зволожуючий крем-гель для 

збезводненої шкіри Extended Thirst Relief, Clinique, ліпосомальна підтягуюча 

сироватка Daeses, Sesderma, зволожуючий засіб Hydra-Filler, Filorga [5]. 

Нанокапсула − наночастинка, що складається з полімерної, ліпідної або 

інший оболонки, що оточує її внутрішню порожнину або вміст. 

Вперше потенціал застосування нанокапсул в дерматології почали 

вивчати в 1995 році, коли концерн L'Oreal випустив перший косметичний засіб 

для шкіри на основі нанокапсул. 

Мікрокапсули − це своєрідні контейнери, які транспортують активні 

інгредієнтів косметики через епідерміс в глибокі шари шкіри. Досягаючи мети, 

мікрокапсули вивільняють доставлені речовини, а ліпосоми ще й беруть участь 

в роботі клітин. Наприклад, в регенерації клітин або трансформації одних 

молекул в інші. Використання таких капсул дозволяє не тільки подолати бар᾿єр 

рогового шару шкіри, але й скоротити необхідну кількість найактивнішого 

інгредієнту, оскільки він доставляється прямо до певного місця, що знижує 

ризик подразнення шкіри, наприклад, від ретинолу або гліколевої кислоти, які 

поміщають в капсули саме для цієї мети.  

Оскільки фосфоліпіди в ліпосомі сприймаються клітинами шкіри як рідні 

молекули, вони отримують своєрідні сигнали від клітин, які потребують 

активних речовинах найбільше, і доставляють інгредієнт в першу чергу саме 

їм. За таким принципом працює так звана розумна косметика.  

Наночастки здатні поглинати і транспортувати активні речовини, а також 

прискорити різні реакції на клітинному рівні. Інгредієнти, зменшені до 

нанорозміру, легко взаємодіють з клітинами шкіри, в результаті чого 

запускаються механізми самовідновлення клітин, активізують захисні 

властивості та підвищують роботу власних ресурсів організму [2]. 

Нанокомплекси діють подібно губці, утримуючи активні речовини, 

несуть їх точно до місця, вивільняючи їх за сигналом від клітин, які відчувають 

потребу в цих речовинах. 

При контакті наночастинок косметичного засобу з клітинами і тканинами 

шкіри процеси надходження біологічно активних речовин в міжклітинний 

простір і в клітини шкіри, так само як і процеси транспортування молекул 

кисню і вуглекислого газу, відбуваються в точній відповідності з процесами 

міжклітинному обміну речовин в живих клітинах шкіри [7]. 

Крім усього іншого, нанотехнології дозволяють використовувати і 

поєднувати в одній рецептурі як жиророзчинні, так і водорозчинні, а також 
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несумісні між собою в звичайних умовах, активні інгредієнти. Тим самим 

багаторазово підвищується активність і доступність для шкіри цінних 

складових косметичних засобів, які наділяються небачене до цього часу 

ефективністю в плані регуляції газообміну, захисту і відновлення. Під дією 

нанокомплексів процес взаємодії шкіри і косметичного засобу максимально 

обмежений та наближений до природних процесів. Активні речовини легше 

взаємодіють з клітинами і сприймаються ними як природні, споріднені 

компоненти, ініціюють «запуск» власних механізмів регенерації клітини. 

Віддаючи активні компоненти, нанокомплекси притягують, утримують 

відмерлі клітини, токсини, і виводять з глибинних шарів шкіри. В результаті 

клітини шкіри в найкоротші терміни відновлюють свій енергетичний потенціал 

і захисні властивості і, як наслідок, відбувається омолодження [7]. 

Завдяки нанотехнологій вдається відновити найтонші механізми і 

оптимальні умови для нормальної життєдіяльності клітин. Шкіра запускає 

природні процеси регенерації, відновлює власну структуру і високий рівень 

енергії, підсилює свої захисні властивості і підвищує життєздатність. 

За наноматеріалами майбутнє косметології. 
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СЕКЦІЯ 3 

ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ 

ПРОБЛЕМИ В ГАЛУЗІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 
ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

 

СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Авіна В.В., Холодова Н.О. 

ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну» 

м. Харків, Україна, avalery05@gmail.com, oszdor@ukr.net 

 

Харчова промисловість України − це важлива галузь економіки країни, 

від якої залежить здоров’я та благополуччя людей, національна безпека нашої 

держави. 

Технологічні лінії різних виробництв харчових продуктів дуже 

відрізняються у тому, що в якості початкової сировини використовують 

широкий асортимент переробної продукції. Серед технологічних процесів, які 

використовуються у виробництві продуктів харчування виділяють такі, як: 

подрібнення, помел, нагрівання, сушка, охолодження, хімічна обробка, 

ароматизація, віджим, пресування та інше [1]. 

До основних напрямів щодо вирішення проблеми безпеки харчових 

продуктів відносять:  

 забезпечення виробництва високоякісною та екологічно безпечною 
продовольчою сировиною; 

 удосконалення існуючих та розробка нових, у тому числі безвідходних 
та екологічно чистих технологій харчових продуктів. 

Виробництво харчової промисловості багатогранне, використовує 

різноманітні процеси, обладнання та сировину, але має загальні риси, які 

передбачають переробку органічної сировини, використання готової продукції 

у їжу, дуже часто без використання попередньої обробки. На виробництвах 

даної галузі при використанні різноманітної сировини та способів її переробки 

утворюється значна кількість шкідливих відходів. 

Виробництва харчової промисловості впливають на гідросферу, 

скидаючи велику кількість рідких відходів до річок, забруднюють атмосферу 

газоподібними викидами. 

За витратами води на одиницю продукції харчова промисловість займає 

одне з перших місць серед галузей народного господарства. Високий рівень 

споживання обумовлює великий обсяг утворення стічних вод на 

підприємствах, при цьому вони мають високу ступінь забрудненості та 

становлять небезпеку для навколишнього середовища. Скидання стічних вод у 

водоймища швидко виснажує запаси кисню, що спричиняє загибель мешканців 

цих водойм [2]. 

mailto:avalery05@gmail.com?
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Підприємства харчової промисловості здійснюють великий забір природної 

води для потреб виробництва. Їхні стічні води мають високий ступінь 

забрудненості. Перші місця займають м᾿ясні, молочні та пивоварні підприємства. 

Аналіз літературних матеріалів показує, що у розвинених зарубіжних 

країнах ведеться інтенсивний пошук найбільш економічних та високоефективних 

способів очищення стічних вод харчових виробництв. 

Основним напрямом є поєднання класичних методів очищення (механічний, 

фізико-хімічний, біологічний) з новими методами (зворотний осмос, 

ультрафільтрація, електродіаліз), з використанням мікроорганізмів (дріжджі, 

бактерії) [3–5]. Таке поєднання нівелює недоліки кожного з методів та дозволяє 

інтенсифікувати процеси біологічного перетворення речовин шляхом 

регулювання фізико-хімічних властивостей розчинів [3]. 

Наприклад, комплексна система очищення стічних вод молокопереробного 

виробництва дозволяє видаляти з відпрацьованого розчину: розчинені неорганічні 

та органічні речовини; молоко та залишки продуктів його переробки; сторонні 

включення. Для якісної фільтрації відпрацьованої води комплексна система 

очищення стічних вод складається з таких етапів: механічного очищення 

(уловлення жирів), фізико-хімічне очищення (відстійник, флотаційна установка, 

реагентне господарство), біологічного очищення (біофільтр, аеротенк, відведення 

чистого середовища), обробка осаду (фільтр, фільтр-прес, дегідратор) [6].  

Застосування пропонованих технологій та інноваційного обладнання для 

очищення стічних вод харчової промисловості дозволяє ефективно очищати стоки 

до необхідних норм. Комплексне фізико-хімічне та біологічне очищення зменшує 

кількість надлишкового мулу, матеріаломісткість та енергоємність процесу 

очищення до 30 % і дозволяє компактне розміщення обладнання. 

Таким чином в нашій країні проблема очищення та утилізації рідких 

відходів харчової промисловості дуже значна та потребує комплексних рішень у 

сфері застосування нових технологій очищення рідких відходів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФЛОКУЛЯНТІВ ПРИРОДНОГО 
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Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю.,Чернявська С.М., Кримець О.М.

 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут, Харків, Україна, onbliznjuk@ukr.net 
 

Захист довкілля, і, зокрема, водойм, від забруднення виробничими 

стічними водами – нагальна проблема сьогодення. Одним із найпоширеніших 

джерел забруднення водойм є харчова промисловість, у тому числі – 

підприємства з виробництва молочних продуктів. Стічні води цієї галузі 

інтенсивно забруднені органічними речовинами, які легко розкладаються, та 

здатні завдати великої шкоди водоймам. 

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених питанням очищення 

природних та стічних вод, проблеми охорони водних ресурсів не можна 

вважати вирішеними, тому технології очищення води постійно 

вдосконалюються. Отже, розробка ефективної технології очищення стічних вод 

молокозаводів до концентрацій, допустимих до скидання у водоймища, є в 

даний час дуже актуальним завданням [1–4]. 

Нами був проведений аналіз методів очистки стічних вод молочних 

виробництв, специфічності забруднюючих компонентів, що впливають на 

вибір методів очистки. Аналіз показав доцільність флокуляційного очищення 

води, яке характеризується низькими капітальними та експлуатаційними 

витратами в порівнянні з іншими методами водоочищення.  

Величина рН стічних вод значною мірою визначається технологією 

виробництва та асортиментом своєї продукції. Для молочно-консервних 

комбінатів та олійних заводів рН=6,8–7,4. На сироварних заводах, міських 

молочних заводах та інших підприємствах, що виробляють сир та 

кисломолочні продукти, в каналізаційну мережу скидається певна кількість 

сироватки, що зумовлює зниження рН стічних вод до 6,2. Коливання рН стоку 

часто викликаються також скиданням у каналізацію кислотовмісних та лужних 

реагентів, що застосовуються під час миття обладнання. Різке короткочасне 

підвищення рН загального стоку до 10–10,5 може пояснюватися залповим 

скиданням лужних миючих розчинів, які переважно застосовують на молочних 

заводах. Тривале перебування стічних вод в анаеробних умовах: у 

каналізаційній мережі або у відстійниках, зумовлює закисання рідини в 

результаті молочнокислого бродіння та призводить до зниження рН [2]. 

Особливий інтерес представляє використання мікроорганізмів 

надлишкового активного мулу, що утворюється при біохімічній очистці 

стічних вод. Використання мікроорганізмів активного мулу як реагентів для 

згущення суспензій – один з найбільш перспективних методів утилізації 

надлишкового активного мулу. Біохімічне очищення стічних вод протікає в дві 
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фази, що одночасно починаються: сорбція поверхнею тіл бактерій розчинених 

органічних речовин і колоїдів; окислення та мінералізація розчинених та 

адсорбованих органічних речовин мікробами. 

Сорбційні та флокулюючі властивості клітин мікроорганізмів успішно 

застосовуються в очищенні стоків від колоїдних і грубо дисперсних домішок. 

Клітини мікроорганізмів, що знаходяться в культуральній рідині, можна 

розглядати як колоїдну дисперсну систему, в якій вони є специфічною 

дисперсною фазою, а культуральна рідина – дисперсним середовищем. 

Оскільки така система седиментаційно нестійка, клітини мікроорганізмів в 

такій біологічної суспензії можуть об’єднуватись у великі агломерати. При 

агрегації клітин одним з визначальних чинників є їх заряд, чим вище його 

значення, тим стійкіше біосуспензія. [1–4] 

Встановлено, що для задовільної роботи активного мулу необхідна 

нейтральна реакція середовища в діапазоні 6,5−8,0. Спадання значення рН 

стічної води призводить до зниження інтенсивності обміну у бактерій, 

дефлокуляціі та зниженню швидкості утворення осаду активного мулу, а при 

рН < 5,0 бактерії антагоністично витісняються грибами. Збільшення рН 

підвищує інтенсивність обміну активного мулу, а за умови лужного 

середовища (рН > 8,5) більшість клітин активного мулу гине. 

Дослідження проводили на експериментальній установці з 

використанням біореакторів з іммобілізованими на носіях мікроорганізмах та 

вільно плаваючим активним мулом. 

Встановлено, що використання природніх флокулянтів таких як 

комплекс мікроорганізмів може успішно конкурувати із використанням 

синтетичних флокулянтів в очищенні стічних вод. Це дозволить спростити 

технологію водоочищення та підвищить її екологічну безпеку. 

Використання рекомендованої біотехнології спричинить економію 

електроенергії, забезпечить надійність якості очищення, гарантує відповідність 

показників очищеної стічної води встановленим нормам скидання в річку. 
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ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ЯК СКЛАДОВА СМАКОВИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ СТРАВ: 

ДЕТЕРМІНАНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ТА ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ 
Власенко Н.А., Билим О.С., Коростельова В.М. 

Херсонський національний технічний університет, 

м. Херсон, e-mail: kntu.net.ua 
 

Сучасний туризм інтегрує практично всі галузі як матеріального, так і 

нематеріального виробництва. Щорічно у світі здійснюється майже мільярд 

туристичних подорожей, завдяки чому туризм є однією із найбільш дохідних 

галузей економіки [1].  

Готельно-ресторанний бізнес є головним фактором і основною 

складовою туристичної інфраструктури. Його стан суттєво впливає на розвиток 

індустрії туризму загалом, створення туристичних послуг, та активізує 

розвиток інших ключових сегментів економіки. Зазначений зв'язок приводить 

до розвитку сфери гостинності, яка динамічно розвивається і змінюється в 

умовах жорсткої конкуренції, у процесі чого відбувається реструктуризація, 

виникнення нових і банкрутство менш успішних суб’єктів ринку. Вказані 

процеси супроводжуються явною або прихованою конкурентною боротьбою. 

Особливо гострою ця боротьба стає в умовах недостатньої платоспроможності 

споживачів. Це зумовлює актуальність досліджень, присвячених 

конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства та 

розробленню заходів щодо її підвищення. 

Мета: дослідження питної води як складової якості страв, що впливає на 

конкурентоспроможність ресторанного бізнесу та лояльність споживачів. 

Проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств та, зокрема, 

закладів ресторанного господарства є об’єктом дослідження багатьох 

науковців: А. Аветісова, Г. Азоєва, Г. Асселя, А. Воронкова, Н. Григоренко, 

Д. Коржа, О. Кочерги, О. Кузьміна, І. Піддубного, Н. Полстяна, Н. П’ятницької, 

А. Расулова, В. Савчука, І. Сіваченко, Л. Транченко, А. Томпсона, 

Р.А. Фатхутдінова, О. Школьного, Л. Яцун та інших. 

Управління конкурентоспроможністю в сфері гостинності є складним, 

багатофакторним процесом. Він охоплює значний комплекс заходів, що 

спрямовані на досягнення поставлених цілей. 

Здатність підприємства ресторанного господарства конкурувати у сфері 

гостинності безпосередньо залежить від якості пропонованих ресторанних 

послуг і продукції, та сукупності економічних методів діяльності підприємства, 

які значно впливають на результативність та ефективність. 

Як вказує В. Момот, на основі проведених досліджень, головним 

критерієм вибору споживачами підприємства ресторанного господарства є 

якість обслуговування та продукції, а престижність та зовнішній вигляд, хоча і 

є важливими, але не головними у виборі закладу [2]. 
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Споживачі, як правило, відчувають різний ступінь задоволення від 

споживання страв. Якщо властивості ресторанної продукції відрізняються від 

очікуваних з негативною позначкою, то споживач є незадоволеним, а 

ймовірність відвідування даного закладу зводиться до нуля. 

З іншого боку, якщо властивості отриманої ресторанної послуги та 

продукції перевищують очікування, то споживач отримує насолоду, а 

ймовірність того, що він захоче ще завітати до даного ресторанного закладу 

наближається до 100 %. З огляду на це, лояльність споживача є домінуючим 

чинником забезпечення постійного попиту на продукцію підприємства 

ресторанного господарства та зростання його конкурентоспроможності. Крім 

того, для зазначених підприємств наявність постійних клієнтів особливо 

важлива, адже через неможливість виробляти запас послуги (через її 

нематеріальність) та переважної кількості продукції необхідно мати 

перманентний споживчий попит, який може бути задоволений на достатньому 

рівні. 

На основі вище сказаного можна стверджувати, що рівень лояльності 

споживача виступає важливою конкурентною перевагою підприємства 

ресторанного господарства. 

Серед ключових детермінантів та індикаторів оцінки рівня лояльності 

споживачів, як складової конкурентоспроможності підприємств ресторанного 

господарства, вагому складову займає якість та смокові властивості продукції 

(страв, напоїв). Це насамперед пов’язано з тим, що харчування – одна із 

основних життєвонеобхідних умов існування людини. Здоров'я людини, її 

працездатність і настрій, нормальний розвиток значною мірою залежать від 

харчування. Кількість, якість, асортимент харчових продуктів, що 

споживаються, своєчасність і регулярність приймання їжі мають важливе 

значення для життєдіяльності організму людини. Як говорить народне 

прислів'я: «Гарний кухар вартий лікаря». Це висловлювання підкреслює тісний 

зв'язок між смачно приготованою різноманітною їжею і здоров'ям людини. 

Якщо керуватися стандартним визначенням і враховувати специфіку продукції 

ресторанного господарства, то під якістю продукції варто розуміти сукупність 

властивостей продукції, що обумовлюють її придатність для забезпечення 

нормальної життєдіяльності людського організму, тобто задоволення 

фізіологічних потреб людини в їжі й енергії з урахуванням правил 

раціонального харчування, а також задоволення інших потреб (наприклад, 

стану задоволення від страв, що скуштували).  

Останнім часом відвідувачі закладів ресторанного господарства все 

частіше замислюються про здоровий спосіб життя, хочуть отримувати якісні 

продукти і знати, де і як вони були вирощені, яким чином транспортувалися, 

який стан води що використовувалась у виробництві і як все це впливає на 

навколишнє середовище. Все це пов’язано з останніми дослідженнями. 

Наукові структури ВООЗ встановили, що стан здоров’я людини й 

тривалість її життя на 40% зумовлені генетичними чинниками, на 45 % – 

навколишнім середовищем, особливостями життєдіяльності та харчування, і на 
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8–12 % – системою медичного обслуговування. Ці дослідження вказують на те, 

що здоров’я людини значною мірою залежить від якості води, яку вона 

споживає. За даними ВООЗ, Україна посідає 95 місце серед 122 країн світу за 

рівнем якості питної води і, за даними ЮНЕСКО, 146 місце за середньою 

тривалістю життя у світі [3–5]. 

На фоні вказаного особливо тривожним є те, що в останні роки зростає 

рівень забруднення води насамперед за рахунок скидів стічних вод, які 

недостатньо очищуються або взагалі не піддаються очищенню. На даний час в 

Україні щорічно скидається понад 20 км
3
 стічних вод, з них майже 6 км

3
 – 

неочищених та недостатньо очищених [3]. Забруднення води відбувається 

внаслідок надходження у водойми зі стічними водами різних шкідливих 

домішок неорганічної (кислоти, мінеральні солі, луги тощо) й органічної 

природи (нафта й нафтопродукти, органічні сполуки, миючі засоби, пестициди 

тощо). Тому гідросфера України сьогодні вже не спроможна самоочищуватися, 

саморегулюватися й самовідновлюватися – вона дедалі активніше деградує. За 

деякими дослідженнями 95 % питної води в Україні непридатні для вживання: 

її не можна пити, на ній не можна готувати їжу. 

До основних гігієнічних вимог до питної води належать:  

 бездоганні органолептичні та фізичні якості;  

 оптимальний хімічний склад;  

 неспроможність погіршення біологічної цінності їжі;  

 оптимальна жорсткість;  

 вміст радіоактивних та токсичних хімічних речовин не повинен 

перевищувати ГДК (гранично допустима концентрація) та ГДР (гранично 

допустимий рівень);  

 відсутність патогенних мікроорганізмів. 

Показники якості питної води повинні відповідати ДСТУ «Питна вода» 

2874–82. Даний стандарт застосовують для води, яка призначена для 

споживання населенням в питних і побутових цілях, для використання в 

процесах переробки продовольчої сировини та виробництва харчових 

продуктів, їх зберігання і торгівлі, а також для виробництва продукції, що 

вимагає застосування води питної якості. 

Нормування органолептичних властивостей води ведеться за двома 

напрямками:  

- за органолептичною (інтенсивністю сприйняття людиною запаху, 

присмаку, кольорності та каламутності);  

- за хімічною (концентрацією у воді хімічних речовин, що впливають на 

її органолептичні властивості).  

Слід зазначити, що у європейських країнах при оцінюванні якості 

харчових продуктів першорядними критеріями є не їх смакові переваги, а 

гарантії безпечності. Саме на цих принципах побудована система НАССР 

(Hazard analysis and critical control points – аналіз контрольних точок і ризиків). 

Однак для підприємств ресторанного бізнесу неменше важливою є 
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детермінанта – смакові властивості води [6], що використовується для 

приготування продукції. Тому питна вода повинна бути прозорою, приємною, 

мати освіжаючий смак без будь-якого стороннього присмаку та запаху, тоді і 

страви, або напої, приготовані на такій воді будуть смакувати споживачу. 

Виходячи з цього необхідно максимально сприяти запобіганню забруднення 

водойм, спираючись на стратегію сталого розвитку економіки. 

У висновку можна констатувати, що знання про лояльність споживачів 

мають стратегічне значення в забезпеченні стабільності та успішної діяльності 

підприємств сфери ресторанного бізнесу. Одним із шляхів набуття лояльності 

споживачів є приготування продукції високої якості та з високими смаковими 

властивостями. Це можливо насамперед через використання води, яка 

відповідає стандартам. 

Враховуючи вище сказане, питання екологічної охорони питної води є 

надзвичайно важливим і актуальним. Незважаючи на значне погіршення якості 

питної води, нажаль ефективної боротьби з її забрудненням та зміною її 

властивостей в Україні практично не відбувається. 
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АНАЛІЗ ЕКОТЕХНОЛОГІЙ БІОПЛАСТИКУ НА ОСНОВІ 

ПОЛІСАХАРИДІВ ВОДОРОСТЕЙ 
Гербич К.С. Філатова А.О. Бєлінська А.П., Яремінець Н.С. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м. Харків, Karina.Herbich@ihti.khpi.edu.ua 

 
Найпростіший спосіб виготовлення пластикових виробів – переробка 

сировини на основі нафтопродукти, вугілля та газу. З середини двадцятого 

століття на землі виготовлено понад мільярд тонн пластмас, і дев'яносто 

відсотків цієї кількості до сих пір існує. Повне розкладання пластику 

відбувається за 200 років, на вторинну ж переробку йде приблизно 9 % від 

обсягу за рік. Полімерна упаковка, яка викидається в побутові відходи, або 

потрапляє на полігон і сміттєві звалища, або спалюється на спеціальних 

підприємствах. Як правило, пластик використовується для виготовлення 

одноразової тари. У багатьох країнах введено мораторій на пластикові пляшки, 

але до сих пір в тоннах сміття «тонуть» густонаселені країни [1]. 

Як засіб вирішення цієї проблеми біопластики розглядаються з точки 

зору нешкідливої для довкілля альтернативи. Одним з альтернативних способів 

виготовлення полімерних матеріалів стають біорозкладні полімери, або 

біопластики. В останнє десятиріччя виробництво біорозкладної упаковки для 

харчових продуктів стало актуальним. У розвинених країнах світу освоєно ряд 

технологічних прийомів з надання полімерним плівкам здатності деградувати в 

грунті за рахунок включення в полімерну матрицю природних полімерів та 

інших їстівних для мікробів речовин. Зокрема створено біополімери на основі 

целюлози, мікробних поліефірів, полігідроаконатов, полівінілового спирту, 

полікапролактона, полілактозной кислоти, поліетилену, поліуретанів. 

Біорозкладні полімери на їх основі відрізняються від традиційних пластикових 

виробів тим, що розпадаються протягом короткого часу в навколишньому 

середовищі під дією мікроорганізмів і фізичних факторів. Однак не всі 

матеріали в означеній категорії деградують за однакових умов, і це викликало 

безліч неправильних уявлень про цю продукцію та її подальшу утилізацію, що, 

в свою чергу, призвело до помилкової реклами та байдужості споживачів. 

Належні процедури утилізації та сортування, необхідні для багатьох із 

біопластиків, практично невідомі широкому колові споживачів, що впливає на 

їхню оптимальну деградацію [2].  

Проблема пошуку альтернативного пластику матеріалу стоїть перед 

вченими всього світу. Зокрема унікальні структури і високі характеристики 

біопластиків на основі лігноцелюлози, розширили можливості використання 

біопластиків. [3]. Одним з перспективних джерел біорозкладних полімерів є 

використання в технології виробництва полісахаридів або навіть клітин 

водоростей. Існує безліч різних рішень щодо упаковки з морських водоростей, 

яка розчиняється у воді; виробництва біопластика на основі біомаси 

водоростей, такий біопластик є придатним для вторинної переробки; 
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технологія біопластику на основі полісахаридів водоростей, яким можна 

заправляти 3D-друк і створювати екологічні предмети побуту тощо [4].  

Перспективною сировиною для виробництва біорозкладних полімерів є 

агар-агар, доступна та дешева відновлювальна сировина. Агар-агар являє 

собою складну суміш полісахаридів, складених з двох основних фракцій – 

агарозної – нейтрального полімеру, і агаропектинової – зарядженого, 

сульфатованого полімеру. Даний гетеро полісахарид одержується шляхом 

екстрагування з червоних і бурих водоростей (Gracilaria, Gelidium, Ceramium 

та ін.). Завдяки властивостям текстури агар-агар застосовується в харчовій 

промисловості як гелеутворювач [5]. 

Біополімери на основі агар-агару мають ряд переваг, зокрема вартість 

даної продукції значно поступається вартості біополімерам на основі молочної 

кислоти, тригліцериду, целюлози; екологічність – матеріал розкладається без 

шкоди для грунту; високі функціональні властивості матеріалу і кінцевого 

продукту – такі як прозорість, водонепроникність та міцність; сировинне 

джерело відноситься до відновлюваного; низькі енергетичні затрати під час 

виробництва тощо. Промисловим способом біопластик на основі агар-агару 

отримують у Франції, США, Японії, Китаї, Ісландії. З матеріалу виготовляють 

упаковки, посуд, господарські плівки, пакети [4].  

Отже, біопластик несе нижчий забруднюючий потенціал на навколишнє 

середовище, ніж традиційні пластмаси. При виробництві біопластику 

характерно знижений рівень використання енергії та зменшення викидів 

парникових газів. Крім того, біопластик має характеристики, аналогічні 

характеристикам традиційного пластику в широкому діапазоні застосування. 

Тому заміна традиційного пластику на біопластик в повсякденному житті є 

більш ніж актуальним і неминучим завданням [1, 4]. 
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Essam Elnaggar, Кричковська Л.В, Дубоносов В.Л, Грицаєнко Ю.А.  

Національний технічний університет  
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Широко розповсюдженими забруднювачами стічних вод і морських 

водойм є метали і нафтопродукти – нафта, мазут, масла і їх суміші, які, в 

результаті високої токсичністі, віднесені до числа найнебезпечніших 

забруднювачів навколишнього середовища. Нами були випробувані для сорбції 

важких металів з суміші з нафтопродуктами в модельному експерименті 

композицію фулеренів (С60 і С70) і нанотрубок, отриманих в умовах піролізу 

обробленим лушпинням насіння соняшнику.  

У динамічному режимі показники очищення розчину води з 

нафтопродуктами із застосуванням тільки нанотрубок з фулеренами виявилися 

нижчими, ніж при застосуванні суміші обробленого лушпиння насіння і 

вуглець продуктів піролізу. Швидше за все такий результат може бути 

пов'язаний з невисокими кінетичними характеристиками цього сорбенту. 

Можливо також, що невисокі показники сорбції з допомогою тільки 

нанотрубок з фулеренами можна пов'язати зі складною будовою шпарин 

нанотрубок, значна частина яких характеризується дуже малими ефективними 

розмірами, що створює несприятливі умови для дифузії сорбенту. 

Відпрацьоване лушпиння соняшнику подрібнювали за допомогою кріомлина і 

гідролізували в розчині кислоти, після чого промивали та висушували. В 

отриманому сорбенті – до 60 % вуглецю, до 5,5 % водню, решта – кисень і 

сірка. Отриманий сорбент змішували з нанотрубками і досліджували сорбційні 

властивості (табл. 1) 

 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика сорбційної ємності 

вуглецьвміщуючих сорбентів до металів 

Назва матеріала 
Сорбційна емність, мг/г 

Cr Hg Zn 

Відпрацьоване 

лушпиння 
- 65,7  

Суміш нанотрубок з 

лушпинням 
76 300 112 

 

При проведенні хімічної і термічної активації були отримані дані, що 

показують зміну сорбційних здібностей по відношенню до нафти в залежності 

від типу використовуваного хімічного реактиву. Суміш лушпіння з 

нанотрубками піддавалася обробці кислотами з подальшою карбонізацією при 

600 °С. Після проведення активації отримано полідисперсний сипучий 

матеріал чорного або темно-сірого кольору з різним ступенем поглинання. 
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Зменшуючи розмір часток домагалися збільшення нафтемність по 

відношенню до нафти. Таким чином, використовуючи дрібну фракцію зразків, 

домоглися збільшення показника нафтоємності до 5,1 г/г. За результатами 

випробування показана ефективність використання H3PO 4 при обробці зразків 

відходів сонячного насіння. Оброблений нею матеріал збільшив свою 

нафтоємність в порівнянні з нативними зразками і досягав 3,8 г/г. В подальшій 

роботі і випробуваннях був використаний тільки цей реактив. У єксперіменті 

спостерігалося, що зразки з відходів соняшнику вбирали вуглеводень повним 

своїм обсягом. На відміну від необробленого жому, який тільки адсорбував на 

собі нафту, частка карбонизованого жому при попаданні на нафтопродукт 

вбирав його в себе повністю, тому можна говорити, що карбонізація надала 

вихідному адсорбенту властивості абсорбенту. В якості порівняння можна 

виділити основні марки використовуваних сорбентів (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Нафтоємність різних марок сорбентів 

Марка сорбента Нафтоємність, г/г 

Новосорб 4 

Лідойл 12 

Біосорб 5-7 

Міксойл 6-8 

ПітСорб 4 

Турбоджет 3,6 

Лессорб 10-12 

БТК-1 11 

Белнафтосорб 2 

ВЭС-1 7 

МІУП-1 4,4 

ЖСТ 4-5 

Еколан 3-5 

Мегасорб 12 

Ірвелен-1 8 

ТШР 8-9 

ФС-7 4 

Екосорб 22 

С-ВЕРАД 2 
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Матеріал був оброблений 10 % розчином ортофосфорної кислоти і 

карбонизован в муфельній печі при температурі в 450 °С. 

Мікролементний склад зразків сорбенту. Даний аналіз необхідний для 

визначення елементного складу зразків. У нашому дослідженні визначалися 

концентрації домішок в зразках, карбонізованих при температурах в 250, 300, 

450 °С. Результати представлені в табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Мікроелементний склад відходів лушпиння сонячника 

Элемент 
250 °С 300 °С 450 °С 

m/m% StdErr% m/m% StdErr% m/m% StdErr% 

P 10,1900

0 

0,22000 10,8900

0 

0,2300

0 

10,80000 0,23000 

Si 0,47500 0,02400 0,46700 0,0230

0 

0,55500 0,02800 

Na 0,24300 0,01200 0,33200 0,0170

0 

0,35100 0,01800 

Al 0,14300 0,00700 0,21700 0,0110

0 

0,17400 0,00900 

Ca 0,09340 0,00470 0,12600 0,0060

0 

0,13800 0,00700 

Fe 0,08880 0,00440 10200 0,0050

0 

0,10500 0,00500 

K 0,04940 0,00250 0,06020 0,0030

0 

0,07460 0,00370 

Mg 0,04610 0,00330 0,06510 0,0034

0 

0,06550 0,00330 

Sі 0,00600 0,00030 0,00890 0,0004

0 
0,00700 0,00030 

Mn 0,00280 0,00010 0,00350 0,0002

0 

0,00390 0,00020 

Zn 0,00220 0,00020 0,00180 0,0001

0 
0,00260 0,00010 

 

Як видно з таблиці 3, відбувається вигоряння частини елементів 

сорбенту, що призводить до зміни змісту мінеральної частини, яка виражається 

в збільшенні таких елементів, як Mg, Са, Fe, Na і напівметалу Si. 

З отриманих результатів видно, що спостерігається незначне збільшення 

вмісту таких елементів як кремній і магній. Однак найбільше нас зацікавив той 

факт, що в матеріалі присутньо близько 10 % фосфору. Так як  під час активації 

сорбенту використовували 10 % водного розчину ортофосфорної кислоти, 

можна судити, що вона прореагувала з рослинними полімерами у вигляді 

целюлози, геміцелюлози і лігніну, залишившись в структурі обробленого 

сорбенту. Оцінивши мікроелементний склад, можна зробити висновок, що 

матеріал має низький вміст мінеральної частини. 

Нафтоємність модифікованих сорбентів з лушпиння соняшника 

Отриманий матеріал мав постійні характеристики і міг бути 

використаний в якості адсорбенту для збору нафти з поверхні води і грунту. 

За результатами модифікацій видно, що матеріал посилив сорбційну 

здатність після кожної стадії обробки. Нативний сорбент мав низьку 

сорбрційну здатність. За рахунок термохімічної активації вдалося створити 

матеріал, що по своїм характеристиках нагадує активоване вугілля. Під час 

термічної обробки відбувався обгар, при чьому вигорає практично вся 

органічна складова рослинного матеріалу, тим самим зберігається вуглецевий 



 

178 
 

скелет сорбенту, що дозволяє звільнити більше вільного простору для 

наповнення її рідиною. 

 

Таблиця 4. Нафтоємність карбонизованого сорбента  

Нафтопродукт 
Товщина слоя 

нафтопродукту, 

мм 

Час погли-

нання, хвил. 

Поглинаюча 

здатність, г/г 

Бензин 2.55 1–2 9–10 

Дизельне топливо 2.65 1–2 9–10 

Масло моторне 

відпрацьоване 
2.47 2–4 8–9 

Нафта легка 2.52 3–6 8–9 

Нафта середня 2.60 3–6 7–8 
 

Отримані результати підтверджують можливість використання випробуваної 

суміші в якості сорбенту для очищення води. 

Аналіз експериментальних і літературних даних дозволяє заявити про те, що 

застосування в роботі хімічного і термічного засобу активації привели до зміни для 

вирішення практичного завдання розвитку і регулювання пористої структури в 

отриманих вуглецевих матеріалах з рослинних залишків. 

Висновки 

Отримано модифіковані адсорбційні матеріали на основі відходу переробки 

сільськогосподарської сировини шляхом многостадійної обробки матеріалу 

кислотами з наступною термічною активацією при температурі від 250 до 450
о
С з 

нанотрубками. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ 

ПІД ЧАС БАРБОТУВАННЯ ІНЕРТНОГО ГАЗУ 
Коваль І.З., Михальчук О.В. 

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, 

irynazk@gmail.com 
 

Очищення води від мікроорганізмів постійно привертає увагу науковців 

та відомо безліч методів знезараження води [1,2]. Однак, дія самих газів також 

веде до зменшення кількості клітин мікробів. Так, вплив аргону на 

життєздатність Bacillus cereus описано в роботі [3], де відзначено активне 

руйнування мікроорганізмів в умовах подачі аргону та обчислено, що 

kd = (2,3±0,1)·10
-4

 с
-1
. Дія кисню на аеробні бактерії вивчена в роботі [4], де 

здійснені дослідження дозволили виявити та описати процеси нагромадження 

та зменшення мікробного числа у воді. При низькій концентрації бактерій 

Bacillus досліджено активне їх розмноження в атмосфері кисню, а при високій 

– спостерігали зменшення кількості клітин у воді [4]. Вплив водню, аргону, 

кисню, повітря та ультразвуку низької інтенсивності на життєдіяльність 

дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae описано в роботі [5]. Однак вплив 

гелію на життєздатність мікроорганізмів у наукових роботах нами практично 

не знайдено.  

Пропонується дослідити життєдіяльність конкретних мікроорганізмів під 

час барботування інертним газом через водне середовище. Досліджуваними 

мікроорганізмами були паличкоподібні спорогенні клітини бактерій роду 

Bacillus cereus. В ході дослідження використовувалось безперервне 

барботування гелію впродовж всієї тривалості процесу, яке дозволяло 

ефективно перемішувати мікробну воду та запобігти утворенню застійних зон 

в реакційному середовищі. Зокрема, активне перемішування газом полегшує 

його доступу до кожної клітини. Швидкість подачі газу відповідала 0,2 cм
3
/c, а 

його витрата – 0,7 дм
3
 за одну годину барботування через мікробну воду. 

Тривалість всього процесу дослідження становила 7200 с. Постійну 

температуру мікробної води (Т = 288±1 К) підтримували впродовж 

експерименту шляхом охолодження скляного реактора протічною водою. Для 

досліджень використовували модельні води з різним вихідним числом 

мікроорганізмів (ЧМ0): ЧМ01 = 3,4·10
4 
КУО/см

3
,
 
ЧМ02 = 4,8·10

4 
КУО/см

3 
та 

ЧМ03 = 7·10
4 
КУО/см

3
.  

Спостерігали зменшення ЧМ впродовж всього процесу подачі гелію, 

незважаючи на різну вихідну їх кількість у воді. Отримано найвищий ступінь 

руйнування бацил (77,06 %) при найнижчій досліджуваній їх концентрації у 

воді (ЧМ01 = 3,4·10
4 
КУО/см

3
). Це пов’язано з тим, що при меншому 

мікробному навантаженні забезпечуються кращі умови доступу гелію до 

клітини та ефективному їх руйнуванню.  

Відношення ЧМ/ЧМ0 коливається в близьких межах для нижчих 

концентрацій мікроорганізмів у воді, тоді як для ЧМ03 = 7·10
4 
КУО/см

3 
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величина ЧМ/ЧМ0 після обробки гелієм тривалістю 7200 с є більшою 

практично вдвічі (табл. 1). Це засвідчує той факт, що гелій демонструє вищу 

ефективність знезараження води при нижчих кількостях бацилярних клітин у 

водному середовищі. Отже, ефективність руйнування бактеріальних клітин 

залежить від вихідної їх кількості у досліджуваній воді. 

 
Таблиця 1 – Відношення ЧМ/ЧМ0 від тривалості обробки мікробної води гелієм  

 

Запропонований спосіб очищення води дозволив досягнути достатньо 

високого ступеня знезараження води від спорогенних паличкоподібних 

бактерій після дії самого гелію. Закрема, експериментально доведено, що 

ефективність процесу знезараження води залежить від концентрації 

мікроорганізмів в одиниці об’єму води. 
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Тривалість 

дії гелію, с 

ЧМ/ЧМ0 для різної вихідної кількості мікроорганізмів 

3,4·10
4 
КУО/см

3
 4,8·10

4 
КУО/см

3
 7·10

4 
КУО/см

3
 

1800 0,79 0,76 0,89 

3600 0,54 0,57 0,82 

5400 0,36 0,47 0,64 

7200 0,23 0,27 0,52 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗЕЛЕНОЇ ХІМІЇ ПІД ЧАС 

ВИРОБНИЦТВА ОЧИЩЕНОЇ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ 

ЕКСТРАКЦІЄЮ З ТВАРИННОЇ СИРОВИНИ 

Косс А.М., Марченко В.С. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м. Харків, Україна, e-mail: andreykoss8352@gmail.com 

 
Одна з ключових проблем, з якою зіткнулося людство – це забруднення 

навколишнього середовища. У нинішній час вченими всього світу розробляються 

і впроваджуються технології не тільки для підвищення ефективності виробництва, 

а й способи мінімізації забруднення навколишнього середовища. США працює 

над тим, щоб до 2050 року досягти нульових показників викидів парникових газів, 

а в квітні 2021 року Джо Байден оголосив про скорочення до 2030 року викидів 

парникових газів на 50–52 відсотка в порівнянні з рівнями 2005 року. 21 вересня 

2021 року президент США Джо Байден значну частину свого виступу на 

Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку присвятив захисту навколишнього 

середовища та інвестицій в «чисту енергетику». США впроваджує програму 

державного фінансування боротьби зі зміною клімату, мета – це досягнення 

мобілізації 100 млрд доларів з країн з розвиненою економікою для підтримки 

країн, що розвиваються в області зелених технологій [1].  

Одними з перших, хто систематизували знання в області екології та хімії й 

опублікували їх у своїй статті, були Пол Анастас та Джон Ворнер. Ними було 

розроблено 12 принципів зеленої хімії, впровадження у виробництво яких 

обмежує викиди шкідливих речовин [2]. 

Застосовуючи технології зеленої хімії нами було вдосконалено виробництво 

очищеної гіалуронової кислоти (ГК) з тваринної сировини, а саме: гребенів півнів, 

склоподібного тіла ока великої рогатої худоби, пупкового канатика і синовіальної 

рідини. Одна молекула ГК здатна утримувати до 1000 молекул води, її 

застосовують у хірургії, дерматології, гінекології, та в якості пролонгатора дії 

деяких лікарських засобів. ГК являє собою глікозаміноглікан, що складається з 

дицукридного фрагменту, а саме фрагменту β-глюконової кислоти і N-

ацетилглюкозаміну, пов'язаних через  

β-(1-> 3) глікозидний зв'язок. Молекула гіалуронової кислоти може містити до 

25000 дицукридних ланок і мати досить високу молекулярну масу від 105 до 107 

Дальтон [3]. 

Один з ключових чинників підтримки здорової шкіри – це утримання 

вологи епідермісом. ГК призначається для лікування і профілактики сухої шкіри. 

Вона, володіючи ефектом підтяжки, попереджає появу зморшок, відновлюючи 

природний стан шкіри, підвищуючи її тургор, еластичність і вологість. Тому 

введення ін'єкцій ГК – це ефективний метод профілактики від старіння шкіри [3]. 

При виробництві очищеної ГК екстракцією з тваринної сировини нами 

були впроваджені вимоги принципів зеленої хімії, які наведені нижче. 
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1. Максимально переробляються відходи (спирт, застосовуваний у 

виробництві, відправляється на ректифікацію і далі знову використовується у 

виробництві). 

2. Всі матеріали максимально переробляються в кінцевий продукт, а з 

виснаженої сировини (шроту) виробляють корм для свиней. 

3. Використовувані у виробництві речовини не завдають шкоди для 

людини і навколишнього середовища. 

4. Зберігається ефективність роботи виробництва, досягнута раніше, при 

цьому відсутня токсичність. 

5 Розділяючи агенти не використовуються у виробництві, в якості 

екстрагенту – вода. 

6. У даному виробництві застосовуються енергозберігаючі технології 

(сонячні батареї та / або вітрова енергія). 

7. Вихідні і необхідні матеріали в даному виробництві поновлювані, що 

технічно і економічно вигідно. 

8. Дана технологія виробництва враховує "Вимоги безпечної експлуатації 

виробництва", "Охорону праці", "Пожежну безпеку", "Плани евакуації", 

дотримуються вимоги GMP. 

9. Продукти після їх використання не залишаються в навколишньому 

середовищі, а розкладаються на безпечні продукти. 

10. Відбір проб готової продукції та проведення випробувань 

виконується на кожному етапі виробництва «Відділом Контролю Якості» для 

відбракування неякісних і небезпечних продуктів та подальшою їх 

екологічною утилізацією. 
Виробництво гіалуронової кислоти в промислових масштабах можливо 

методом екстракції з тваринної сировини, хімічним і мікробним синтезом. Метод 

екстракції ГК з тваринної сировини не є досконалим через складність її очищення, 

а також обмежених сировинних ресурсах. Дана ГК підходить для вживання її 

перорально і додавання її в мазі. ГК для ін'єкцій бажано виготовляти методами 

мікробного або хімічного синтезу, що дозволяє мінімізувати ймовірність розвитку 

аутоімунних захворювань від її застосувань. В даний час ми працюємо над 

пошуком більш ефективних і економічно вигідних способів виробництва 

очищеної ГК для ін'єкцій, так як до неї пред'являються більш високі вимоги з 

очищення. Виробництво гіалуронової кислоти мікробним синтезом дозволяє 

мінімізувати ймовірність аутоімунних захворювань від її застосувань в 

косметології, фармації та медицині. 
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Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м.Харків, Yuliia.Kot@ihti.khpi.edu.ua 

 

Використання різноманітних отрутохімікатів у сільському господарстві й 

у побуті, відходи двигунів внутрішнього згоряння транспортних засобів, 

видобуток і переробка копалин, міські стоки мегаполісів і низка інших 

факторів приводять до порушення природних циклів і умов навколишнього 

середовища. Розробка екобіотехнологій фіторемедіації дає людям можливість 

очищувати грунти і, відповідно, навколишнє середовище, а також покращувати 

екологію [1]. 

На сучасному етапі відома значна кількість методів біотестування, з 

використанням різноманітних тест-організмів і тест-параметрів [2].  

Варто відзначити, що мікробіологічне тестування складу грунтів має 

певні недоліки, зокрема вплив нафти на ґрунтові мікроорганізми є 

неоднозначним, а тому дані щодо екологічної оцінки грунтів з допомогою 

мікроорганізмів часто є досить суперечливими. Крім того, висока здатність 

мікроорганізмів до утворення стійких мутантних штамів у межах їх існування 

може приводити до отримання недостовірних результатів.  

Стандартизованими є тест-системи визначення гострої та хронічної 

токсичності природних і стічних вод з використанням гідробіонтів: бактерії 

Photobacterium phosphoreum, представника найпростіших – інфузорії 

Tetrahynema pyriformis, водорості Scenedesmus quadricauda, ракоподібних 

Daphniamagna та Ceriodaphniaaffinis, риби Poecilliareticulata, а також плодової 

мушки Drosophila melanogaster для аналізу генотоксичності навколишнього 

середовища [3].  

Однак, використання гідробіонтів для біомоніторингу ґрунтів 

обмежується тим, що водні витяжки можна отримати лише для гідрофільних 

речовин. Для оцінки токсичності гідрофобних забруднювачів, наприклад, 

нафтопродуктів, цей метод не є ефективним. 

Для екологічної оцінки ґрунтів доцільно використовувати ґрунтові 

організми – педобіонти, при чому для різних видів забруднень необхідно 

підбирати методи з урахуванням діапазону їх чутливості. Відомо, що 

кількісний та якісний склад ґрунтової мікробіоти віддзеркалює ступінь 

антропогенного навантаження [4].  

Мікроорганізми реагують на зміни навколишнього середовища – їх 

розвиток і активність знаходяться в прямій залежності від складу органічних та 
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неорганічних речовин у середовищі. Як індикатори часто 

використовуютьбактерії родів Bacillus, Pseudomonas, Escherichia, 

Staphylococcus, ряд актиноміцетів тощо [5]. 

Для відновлення ґрунтів широко застосовуються біологічні агенти – як 

мікробні препарати, так і рослини. Зокрема рослини здатні до накопичення 

вуглеводнів у зеленій масі, крім того, сприяють покращенню структури 

забруднених грунтів та секретують у ґрунт речовини, що стимулюють 

життєдіяльність інших організмів. Найбільш перспективним методом для 

очищення забруднень у промислово розвинених країнах вважається 

фіторемедіація – використання рослин для очищення ґрунтів та ґрунтових вод 

від полютантів: важких металів, радіонуклідів, вуглеводнів та інших шкідливих 

сполук [6]. Фіторемедіація – комплекс методів очищення вод, ґрунтів і 

атмосферного повітря з використанням зелених рослин. 
Можна виділити наступні переваги фіторемедіації: застосування вказаних 

методів набагато економічніше, ніж застосування традиційних методів 

дезактивації; фіторемедіаційні технології ефективно застосовуються на великих 

територіях із середнім рівнем забруднення; будучи методами дезактивації на 

місці, є можливість не транспортувати забруднене середовище до місця 

переробки, уникаючи таким чином розсіювання забруднюючих речовин водою 

або повітрям; застосування технологій фіторемедіації дозволяє видобувати цінні 

метали та воду. Крім того, для застосування цих технологій потрібні лише 

традиційні методи ведення сільського господарства – немає потреби ні у 

будівництві спеціальних об'єктів, ні у підготовці навченого персоналу для його 

здійснення. Технології фіторемедіації не споживають електроенергію і не 

виробляють шкідливих викидів парникових газів. Перевагами фіторемедіації в 

порівнянні з традиційними ремедіаційними технологіями є відсутність або 

невелика кількість, виникаючих вторинних відходів, мінімальні порушення 

природних екосистем; можливість застосування, як на малих так і на великих 

територіях; естетичність, відносна простота реалізації, економічність [7]. 

Варто відзначити, що фіторемедіація вважається можливим методом 

видалення забруднюючих речовин, присутніх у стічних водах, і визнана однією 

з кращих зелених технологій відновлення даного типу забруднень [2]. 

Однак, використання рослин у фіторемедіації має деякі обмеження. По-

перше, рослини часто не мають достатньої толерантності до високої 

концентрації нафтових вуглеводнів, по-друге, іншою проблемою є утилізація 

самих рослин після очищення ґрунту. Тому, в даному аспекті перспективним є 

застосування технічних рослин, що використовуються у виробництві 

біодизелю, та підвищення їх стійкості до забруднень грунтів.  
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ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
Прилуцький В.П., Крусір Г.В., Кузнєцова І.О. 

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, 
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Стічні води харчової промисловості за забрудненнями відносяться до 

висококонцентрованих. Вони містять значну кількість органічних речовин, які 

потрапляють до них при переробці рослинної і тваринної сировини. Ці 

речовини, в основному, добре розчиняються у воді, доступні для споживання 

мікроорганізмами, що й обумовлює високий ступінь біологічного забруднення 

водоймищ, куди попадають ці стічні води. Найбільш забрудненими є стічні 

води спиртової, м'ясної та цукрової промисловості. Не менш шкідливими для 

водоймищ є стічні води дріжджового, молочного, пивоварного виробництва.  

Актуальність впровадження процесу метанового бродіння в технологію 

очищення стічних вод збіглася з розвитком енергетичної кризи, тобто з 

необхідністю пошуку нових, нетрадиційних джерел енергії. Метанове бродіння 

має велике значення в промисловості не тільки і навіть не стільки в технології 

очищення стічних вод, скільки в якості дешевого і перспективного джерела 

енергії: біогазу – метану. За кордоном в багатьох галузях промисловості 

метанове бродіння відходів стало значним додатковим джерелом енергії. 
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Дослідження в цьому напрямку продовжуються й у нашій країні. Роботи, що 

публікуються, свідчать про можливість і доцільність переробки на біогаз 

рідких і твердих відходів практично всіх харчових виробництв. Не є 

виключенням і молочна промисловість. Досліджень по очищенню стічних вод 

цієї галузі проведено мало. Традиційна технологія  у цьому випадку не 

придатна. 

Рівень забруднення за хімічним споживанням кисню (ХСК) стічних вод 

молочних підприємств різної продуктивності складає в межах 3000 мг/л, що 

вказує на доцільність застосування метанового бродіння. На молочних 

підприємствах є й інші екологічні проблеми, наприклад пов'язані з молочною 

сироваткою. Це – вторинна сировина, що повинна бути використана за 

відомою технологією одержання різних харчових продуктів. Однак це 

здійснюють далеко не всі підприємства. Багато підприємств використовують 

не цілком або зовсім не використовують сироватку для виробництва вторинних 

продуктів. Частина сироватки за тими чи іншими причинами потрапляє в 

каналізацію зі стічними водами. Це створює додаткові проблеми для охорони 

навколишнього середовища. Виникає питання про вплив сироватки на 

технологічні параметри біохімічного очищення стічних вод і залежності цих 

параметрів від кількості сироватки в стічних водах. Крім цього, попередні 

дослідження показують, що метанове бродіння сироватки дозволяє одержати 

15-кратний об`єм метану відносно об`єму зброджувальної сироватки. Це 

свідчить про доцільність проведення робіт у даному напрямку. 

На основі результатів проведених наукових досліджень розроблено 

комплексну технологію очищення концентрованих стічних вод молочних 

виробництв, що включає метанове бродіння та аеробну обробку. 

Впровадження цієї технології заповнює відсутність у промисловості діючої 

ефективної технології повного очищення стічних вод із одночасним 

використання відходів, як сировини для отримання пального газу. 

Кількість і різноманітність відходів на молочних підприємствах залежить 

від їх профілю, від асортименту продукції, яку вони продукують. Багато 

підприємств випускають продукцію з незбираного молока, тому вони не мають 

великої кількості відходів і стічних вод, що утворюються в технологічному 

процесі. На різних підприємствах виробляється казеїн, сухе молоко, сир. При 

цьому утворюються різні відходи, що забруднюють атмосферу і попадають в 

стічні води. Так, при виробництві казеїну джерелами забруднення атмосфери є 

обладнання для подрібнення казеїну, казеїнові сушарки. В результаті їх роботи 

в атмосферу потрапляє до 500 мг казеїнового пилу на 1 м
3
 повітря. З огляду на 

те, що продуктивність сушарок за повітрям досягає 100 тис. м
3
 на годину, 

можна уявити, яка велика кількість продукту може бути втрачена, якщо не 

використовувати фільтруюче обладнання. Але навіть при їх використанні 

частина пилу у вигляді забруднення потрапляє в атмосферу. 
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Олійно-жирова промисловість – це складна галузь харчової індустрії, 

що.складається.з.взаємопов’язаних виробництв олії, жирів, харчового масла, 

маргарину та реалізації продукції. Олійно-жирова промисловість у якості 

вихідної сировини використовує насіння масляних культур – соняшнику, 

льону, бавовнику, сої, гірчиці, арахісу, рапсу, коноплі тощо. 

Олієекстракційні підприємства займаються виготовленням рідких 

рослинних масел – соняшникової, соєвої, бавовняного й ін., а також 

відповідних кормових продуктів. Гідрогенізаційні заводи отримують різні 

модифікації масел і парафінів, в тому числі при обробці нафтопродуктів. Саме 

звідси виходять технічні жири, мастильні матеріали і мильні приналежності. 

Виробництво маргарину пов'язано з емульгацію жирів, в процесі якої 

утворюються кулінарні та кондитерські жири, а також стічні води на кожному 

етапі підготовки сировини. Крім іншого існують також і інші типи заводів 

олійно-жирової промисловості: рафінаційна, гліцеринові, синтетичні, 

оліфоваренние. 

Виготовлення продукції такого роду пов'язане з багатоетапним 

технічним процесом. Після обробки насіння, обрушення, екстраціі і пресування 

настає етап очищення сумішей і скидання отриманих відходів переробки в 

міський колектор або водойму. Стоки олійно-жирових виробництв 

олійноекстракційних комбінатів утворюються практично на всіх етапах 

виробництва. 

Оскільки попит на олієжирову продукцію провокує зростання обсягів 

виробництва, підприємства, що займаються випуском олійно-жирових сумішей 

повинні бути готові не тільки до розширення діяльності, а й відповідного 

контролю санітарних та екологічних норм. Крім того, що цехові приміщення 

повинні мати відповідні інженерні системи та обладнання, важливо 

передбачити також ефективну систему водоочищення. 

Як правило, стічні води підприємств масложирової промисловості 

каламутні, сірого кольору з пластівчасту суспензією. Активна реакція 

середовища рН – 6,7, БПК5 – 334–520 мг/л, вміст жиру – 256–396 мг/л. Жир 

найчастіше присутня у вигляді рослинних масел, невеликі кількості яких 

покривають дзеркало води, ускладнюючи реаерацію і розчинення кисню. 

При очищенні стічних вод обов'язковим є незалежної обробки 

жировмісних і не містять жирів стоків. Попереднє очищення обов'язкове перед 

скиданням стічних вод у каналізацію. Вона полягає у виділенні і видаленні 

жиру за допомогою жіроловок, що влаштовуються за типом нефтеловушек. 
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Склад забруднень стоків після проходу через жироловки на 

підприємствах маргаринової промисловості при температурі їх 30–35 °С 

наступний: рН – 7,1–7,8; зважені речовини – 260–790 мг/л; БСК5 – 400–

1600 мг/л. 

Звичайні жироловки в багатьох випадках не забезпечують належного 

знежирення через особливих умов розподілу жиру у вигляді тонких плівок на 

поверхні води. Можна рекомендувати коагуляційні або аераційні жироловки 

(якщо попередня очистка проводиться без флотації, необхідно виділення 

нерозчинних речовин). Тривалість відстоювання повинна бути не менше  

1,5–2 год. Найбільш високі результати досягнуті при використанні коагулянтів: 

хлорного заліза (FеС13), сірчанокислого алюмінію А12(S04)3. Застосування 

хлорного заліза в дозах 300 мг/л з подальшим осадженням протягом 30 хв дає 

прозору рідину. Потім стічні води обробляються на полях фільтрації або 

зрошення. При цьому навантаження не повинна перевищувати 20–25 м
3
 

стічних вод на 1 га в суші.  

Очищення стічних вод в біологічних ставках дає позитивні результати. 

Якщо стічні води знаходяться в біологічних ставках протягом двох місяців, це 

знижує забруднення по БСК5 з 8000 до 300 мг/л, по рН – з 11–7,8. 

Тільки після ретельної попередньої обробки стічні води скидаються в 

міські каналізації або подаються на комунальні очисні споруди. Скидання 

необроблених стоків тягне за собою руйнування цементних труб і швів. При 

змішуванні таких стічних вод з господарсько-побутовими стічними водами 

відбувається виділення сірководню. 
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Культуральні мікроорганізми, перш за все дріжджі Saccharomyces 

cerevisiae, використовуються людством протягом багатьох тисячоліть, поряд з 

культурними рослинами і домашніми тваринами. Практичне застосування 

дріжджів Saccharomyces cerevisiae в хлібопеченні, виноробстві, пивоварінні, 

виробництві спирту і білково-вітамінних препаратів [1]. Перерахування 

областей застосування дріжджів можна продовжити, однак для культивування 

всіх промислово використовуваних дріжджів необхідна живильне середовище, 

яка містить в якості джерела вуглецю прості цукру, в основному – гексозу, 

пентозу, сахарозу. Слід зазначити, що рослинна сировина як джерело вуглецю 

для мікроорганізмів є гетерогенною за складом. Зокрема, гетерогенні за 

складом меляса, буряковий жом, деревина, солома злакових культур, 

лушпиння рисове, зернові культури [2]. 

Для приготування поживних середовищ вихідну сировину піддають 

кислотному і ферментативному гідролізу. При цьому утворюються як прості 

цукри, які засвоюються дріжджами роду Saccharomyces cerevisiae, так і 

олігомери, які не засвоюються розглянутими дріжджами [3]. В одних випадках 

проводиться додаткова інверсія олігомерів, що вимагає значних витрат, в 

інших випадках не засвоєні дріжджами органічні і мінеральні речовини 

скидаються на очисні споруди і, відповідно, потрібні додаткові витрати на 

очищення стічних вод підприємств. 

 Метою цього дослідження була розробка технології стимулятору росту з 

відходів дріжджового виробництва, а саме бродильної рідини в якій 

вирощувалась чиста культура дріжджів Saccharomyces cerevisiae штаму Л-128 в 

поєднанні з фулеренолом С60 та гуматами. Таким чином була створена 

композиція, що володіє здатністю стимулювати ріст рослин і тим самим 

завершити формування концепції використання вторинної сировини (відходів 

основного виробництва) дріжджоростильних нутрієнтів. 

 Тест-рослину вирощували в посудині об'ємом 1,5 дм
3
. У приміщенні 

підтримували температуру повітря 20–26 °С і відносну вологість 60–70 %. 

Спектральний склад світлового потоку був наближений до природного. Тест-

рослину вирощували до певної фази вегетації. Тривалість досліду – 21 доба. 

Повторність в досліді триразова. Контролем слугував штучний ґрунт, тобто 

субстрат на основі верхового торфу (1кг / посудина), який поливали водою. 

Дослідний варіант обробляли розробленою композицією. 
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 Вплив продукту оцінювали після вимірювання біометричних показників 

(вимірювання довжини стебла, підрахунок кількості листя, кількості сходів). 

 Відзначається активне зростання стебел і підвищення біомаси листя в 

дослідному варіанті, що забезпечує значну екологічну стійкість рослин. 

Використання продукту для передпосівної обробки насіння і внесення його в 

субстрат-ґрунт впливає на збільшення показників схожості насіння і розвиток 

рослин салату, що в перспективі може підвищувати рентабельність 

виробництво. Управління біологічними властивостями салату (підвищення 

посівних якостей насіння, активізація прикореневої мікрофлори дозволить 

підвищити продуктивність рослин. 

 Насіння салату перед посівом перевіряли на кондиційність: визначали 

масу, енергію проростання, схожість. 

 

Таблиця 1 – Вимірювання показників проростання насіння салату сорту 

«Одеський кучерявець». 

Вода 

Показники 

Число 

добових 

проросток, 

шт/контейнер 

Енергія 

проростання, 

% 

Здатність до 

проростання, 

% 

Лабораторна 

схожість, % 

48 82 93,1 94,8 

 

 За посівними кондиціями насіння повинні бути якісними і відповідати 

посівному стандарту з високою енергією проростання (табл. 1). В іншому 

випадку сходи будуть зріджені і ослаблені. В нашому експерименті були 

вирівняні насіння, дали дружні сходи і швидко сформували асиміляційну 

поверхню. У дослідному варіанті розвиток салату сорту «Одеський 

кучерявець» проходило більш енергійно, ніж у контролі: відзначалися дружні 

сходи і більш потужні паростки, з великим числом зародкових коренів і листя 

(табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Вплив отриманого продукту на ріст і розвиток салату сорту 

«Одеський кучерявець». 

№ п/п Варіант 

Кількість 

рослин, 

шт/контейнер 

Схожість 

насіння, % 

Довжина 

Листя, см 

Кількість 

листя, 

шт/контейнер 

1 контроль 10 60 10±2 24±5 

2 дослід 10 80 10±2 40±5 

 

 Біологічні особливості салату привертають (сприятливі) ураження 

багатьма видами патогенів, особливо ослаблення рослин, мають 

слаборозвинену кореневу систему і дефекти росту зародка. 
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 Отриманий продукт в дослідних варіантах сприяє посиленню зростання 

зародка салату, активної проростання і рясного росту коренів, що сприяє 

підвищенню асиміляційної поверхні салату і його фізіологічної 

продуктивності. 

Можна зробити висновок, що відходи виробництва дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae є натуральним біодобривом, яке впливає на рослини 

завдяки тому, що містить вітаміни, амінокислоти, основні і другорядні поживні 

речовини та речовини, що сприяють росту, такі як цитокініни. Дріжджі 

вважаються природним джерелом цитокінінів і біостимулятором, який 

стимулює розмноження і поділ клітин, утворення хлорофілу і синтез 

нуклеїнової кислоти і білка. Він грає важливу роль у виробництві важливих 

речовин, таких як гібереліни, ауксини, і містить безліч поживних елементів. 

Вплив залишкових дріжджів у відходах можна пояснити їхнім впливом на 

біологічну активність, активність ферментів, фотосинтетичні пігменти і 

метаболізм, які посилюють вегетативний ріст. А введення до складу композиції 

гуматів та фулеренолу С60 посилюють ефект проникнення та стимуляції 

росту [4, 5]. 

Перспективним є отримання нового продукту – це дозволяє вирішувати 

важливі проблеми в сучасних дріжджових виробництвах, а саме створення 

нового продукту з найбільш концентрованих відходів, що вирішує екологічне 

питання, а також приносити додатковий прибуток. Завдяки низькій 

собівартості виробництва стимулятора росту рослин на основі дріжджових 

відходів, можна отримати екологічно безпечний продукт для підвищення 

продуктивності рослин і екологічності технології обробки 

сільськогосподарських культур на будь-яких типах ґрунтів. 
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На сьогоднішній день визначення поняття HoReCa включає в себе не 

лише сферу послуг громадського харчування та готельної справи, а й має на 

увазі цілу бізнесову індустрію, без якої стабільно працювати не зможуть ні 

готелі, ні ресторани, ні кафе чи кав’ярні.  Сегмент HoReCa досить великий і 

включає в себе такі різновиди закладів громадського харчування як ресторани, 

бари, кафе, кав’ярні, тощо. 

Серед всіх зазначених сегментів особливого розвитку набирають саме 

кав’ярні. Кав’ярня – заклад громадського харчування, який спеціалізується на 

виготовленні та реалізації широкого асортименту гарячих та холодних напоїв із 

кави та чаю, а також хлібобулочних і кондитерських виробів. За відомостями 

аналітичної служби «Pro-Consulting», середній показник споживання меленої 

кави на рік становить 3кг на одного українця. Це приблизно 375 порцій напою, 

100 з яких смакують поза домом. Україна показує один з найвищих темпів 

росту споживання натуральної зернової кави і знаходиться на третьому місті за 

кількістю кав'ярень серед країн Європи. 

Відмічається досить динамічне розширення ринку кав’ярень в Україні на 

протязі останніх 5 років. Так у 2019 році в Україні було відкрито і 

функціонувало на 16 % більше кав'ярень різного типу ніж у 2018 році. 

З’являються більше інвесторів, які мають змогу вкладати кошти у подібні 

проекти, укрупнюються мережі закладів. Серед українців стрімко розвивається 

культура споживання кавових напоїв, відкривається все більше 

спеціалізованих та унікальних кав'ярень – «кофешоп», з досвідченими  

баристами, унікальними пропозиціями, тощо 

Навіть, на тлі економічної кризи, що істотно вплинула на розвиток 

ресторанного господарства, великого падіння саме в сегменті кав'ярень не 

спостерігається. Помітно, що на ринку кав'ярень темпи зниження значно нижчі, 

ніж, наприклад, на ринках готелів, барів, ресторанів, тощо. 

Загальна динаміка зростання ринку в 2020 роців порівнянні з 2018 роком 

показує, що падіння 2020 року викликано виключно пандемією Covid-19. 

Головним чинником цього є розвиток сегменту кав'ярень формату «take away», 

які під час пандемії почали розвиватися досить швидкими темпами.  

За даними аналітичної служби «РБК, Дослідження ринків» в 2015 році 

цей сегмент був на третьому місці за кількістю відкриттів серед підприємств 

громадського харчування. Такий формат включає в себе невеликі кафе, 

кав’ярні, кіоски, пересувні кав’ярні, які продають просту і зрозумілу їжу та 

напої на виніс (тобто з собою). Їх спільною характеристикою являється 

невеликий інвестиційний поріг. Тому саме такий формат бізнесу є досить 
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привабливим для інвесторів. Зрозуміло, що одним з найвигідніших 

продуктів для роботи у цьому сегменті є кава.  

Культура споживання цього напою в Україні розвивається швидкими 

темпами, а, наприклад, у Львові кава взагалі вважається традиційним 

напоєм. Все більшої переваги українці віддають натуральній каві порівняно 

з розчинною. Якщо мова йде про попит на споживання кавових напоїв саме 

в ресторанних підприємства, то основний її відсоток реалізації складає саме 

натуральна кава. Цей напій доступний всім верствам населення, має 

величезний попит, кавове зерно в міру недороге в закупівлі. Саме кава – той 

продукт, який найчастіше беруть з собою на виніс.  

Незважаючи на досить просту структуру підприємств кав'ярень і 

значно менший, порівняно з великими ресторанними комплексами, 

асортимент продукції, результатами їх діяльності являється утворення 

певної кількості харчових відходів. Як правило, найчастіше їх методи 

утилізації досить популярні і примітивні: шляхом спалення або на 

сміттєзвалищах. За таких умов формується досить негативний вплив на 

навколишнє середовище: утворюються викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу, отруюються ґрунти, води, знижується коефіцієнт використання 

природних ресурсів. І хоча частка екологічних аспектів негативного впливу 

на навколишнє середовище в кав’ярнях менша, ніж у великих ресторанних 

комплексах, кількість відходів кав'ярень досить велика.  

Найбільшу частину цих відходів становить кавовий шлам. За своїм 

складом він має  велику біологічну та хімічну цінність. Існує багато 

способів переробки кавового шламу: отримання з нього біопалива та 

біогазу; додавання до будівельних матеріалів; використання в 

фармацевтичній, парфумерній чи косметичній галузі; отримання масел; 

виробництво добрива тощо. Проте більшість таких способів є економічно 

недоцільними. Існує необхідність удосконалення технологій переробки. 

Одним з перспективних методів утилізації кавового шламу можна 

розглядати біотехнологію за допомогою культивування грибів гливи 

звичайної. Така технологія порівняно проста, не вимагає довготривалості 

процесу і, до того ж, субстрат, який був використаний для культивування 

гливи, можна використовувати в подальшому в якості добрива чи добавки 

до корму худобі. Отже, виробництво гливи можна вважати безвідходним. 

Отже, проаналізувавши динаміку розвитку кав'ярень, як найстійкіших 

сфер бізнесу серед ресторанних господарств в період кризи, визначено  

екологічний вплив результатів їх діяльності на навколишнє середовище. 

Найбільша частка харчових відходів приходиться на кавовий шлам, що має 

досить вагому біологічну та хімічну цінність. Незважаючи на це, основні 

способи утилізації кавового шламу досить примітивні і чинять негативний 

вплив на навколишнє середовище. Багато альтернативних способів 

переробки кавового шламу є економічно затратними. Одним з 
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найперспективніших способів утилізації кавового шламу, що буде 

економічно вигідним та екологічно безпечним, можна вважати 

біотехнологію переробки за допомогою культивування грибів гливи 

звичайної.  
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ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ И ОВОЩНЫЕ НАПИТКИ: РИСКИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 
Малеев В.А., Безпальченко В.М. 

Херсонский национальный технический университет, г. Херсон, Украина, 

e-mail: mahnoveccs@ gmail.com 

 

Важной составляющей продовольственной безопасности страны является 

производство и потребления качественных напитков для различных 

возрастных категорий. Плодово-ягодные и овощные напитки получают из 

свежих плодов, ягод и овощей. Различают напитки прозрачные, получаемые 

прессованием подготовленных (обычно дробленых) плодов и ягод, и напитки с 

мякотью – из предварительно протертой мякоти плодов и овощей, богатых 

каротином и другими ценными, нерастворимыми в воде компонентами. По 

составу и способу производства соки подразделяются на натуральные (из 

одного вида плодов или овощей и без добавления других веществ), 

купажированные (смесь соков нескольких видов), подслащенные (с 

добавлением сахара или сахарного сиропа), газированные (насыщенные 

углекислотой), концентрированные (сгущенные). В зависимости от способа 

консервирования соки различают пастеризованные или стерилизованные; 

замороженные; консервированные антисептиками (наиболее часто – 

сульфитной, бензойной, сорбиновой кислотами или их солями); сброженные и 

спиртованные (полуфабрикаты для виноделия).  

Для напитков в современной пищевой промышленности используют [1]: 

1. Антивспенивающие агенты – предотвращают или снижают 

образование пены. Пеногасители разрушают уже образовавшуюся пену.  

2. Антиокислители (антиоксиданты, ингибиторы окисления) – вещества, 

замедляющие процессы окисления пищевых продуктов, предохраняя фрукты, 

овощи и продукты их переработки от потемнения, замедляя ферментативное 

окисление.  

3. Вещества, облегчающие фильтрование (осветлители, адсорбенты, 

флокулянты) – инертные нерастворимые вещества, повышающие 

эффективность фильтрования.  

4. Красители восстанавливают природную окраску, утраченную в 

процессе обработки и хранения, повышают интенсивность природной окраски, 

окрашивают бесцветные продукты. 

5. Консерванты – вещества, подавляющие развитие микроорганизмов.  

6. Отбеливатели предотвращают и устраняют нежелательное 

окрашивание продукта путем химической реакции с его компонентами.  

7. Регуляторы кислотности – вещества, устанавливающие и 

поддерживающие в пищевом продукте определенное значение рН. 

8. Стабилизаторы замутнения – вещества, сохраняющие во взвешенном 

состоянии мелкодисперсные частицы сухих замутненных напитков на основе 

натурального сырья и на ароматизаторах, соков с мякотью. 
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9. Усилители (модификаторы) вкуса и аромата усиливают 

(модифицируют) восприятие вкуса и аромата путем стимулирования вкусовых 

рецепторов, хотя сами усилители могут не иметь ни собственного запаха, ни 

вкуса.  

10. Ферменты – биологические катализаторы белковой природы, 

способные во много раз ускорять химические реакции, протекающие в 

животном и растительном мире. В качестве пищевых красителей применяют: 

Е102 тартразин в яблочных напитках (вызывает аллергические реакции); Е110 

– желтый "солнечный закат" консервированном яблочном соке в количестве до 

200 мг/кг (аллерген); Е143 – зеленый прочный FCF используется один или в 

смеси с другими красителями для окрашивания, прежде всего, напитков и 

концентратов соков в дозировке 0,001-0,1 г/дм3; Е153 – уголь растительный 

облегчает фильтрование – осветлитель, разрешен в стандартах на соки и 

концентраты соков в качестве осветлителя GMP (вызывает раковые опухоли, 

заболевания желудочно-кишечного тракта); Е160а каротин термо- и 

кислотостойкий; Е170 – неорганический пигмент, добавка, препятствующая 

слеживанию и комкованию, питание для дрожжей, регулятор кислотности 

(табл.1).  

Консерванты: Е200 – сорбиновая кислота – аллерген, разрушает в 

организме витамин В12, Е201 – сорбат натрия, Е202 – сорбат калия, Е203 – 

сорбат кальция применяют при производстве ананасового сока, аллерген; Е210 

– бензойная кислота вызывает раковые опухоли, аллергические реакции; Е222 

– гидрогенсульфит натрия антиоксидант, отбеливатель, стабилизатор окраски, 

используется индивидуально или в сочетании с другими сульфитами: а) в 

концентрированном ананасовом соке с консервантами до 500мг/кг;  б) 

яблочном, апельсиновом, грейпфрутовом, ананасовом соках;  в) соках 

фруктовых для изготовления напитков; г) концентратах на основе фруктовых 

соков или протертых фруктов; д) безалкогольных напитках на основе 

фруктовых соков; е) в лимонном и лаймовом соках. Е223 – пиросульфит 

натрия, Е224 – пиросульфит калия, антиокислители, отбеливатели, 

стабилизаторы окраски. Применяются в соках яблочном, апельсиновом, 

грейпфрутовом, ананасовом, лимонном и лаймовом соках, фруктовых соках 

для изготовления напитков, концентратах на основе фруктовых соков или 

протертых фруктов, безалкогольных напитках, концентратах на основе 

фруктовых соков, содержащих не менее 2,5 % ячменного отвара; вызывают 

заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Регуляторы кислотности. Е300 – аскорбиновая кислота стабилизатор 

окраски, подкислитель, витамин, используется в целях стабилизации окраски, 

предотвращение ферментативного побурения, снижения потребности в 

обработке S02.  

Подсластители. Е951 – аспартам, Е952 – цикламовая кислота и ее 

натриевая, калиевая и кальциевая соли применяются в безалкогольных 

напитках на основе фруктовых соков. Передозировка приводит к образованию 

опухолей. Е954 – сахарин применяется в безалкогольных напитках на основе  
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Таблица 1 – Последствия применения пищевых добавок 

Тип 

добавок 
Значение Примеры Воздействие на организм 

Е
1
0
0
-1

9
9
  
 

к
р
ас
и
те
л
и

 

Восстановление  

утраченного 

природного цвета; 

окрашивание 

бесцветных 

продуктов; 

повышение 

интенсивности цвета; 

подделка продуктов 

Натуральные красители, 

сырье для них – ягоды, 

цветы, листья, 

корнеплоды ( -каротин). 

Синтетические красители 

дают яркие цвета (фуксин 

кислый, индигокармин, 

родамин С, тартразин) 

Аллергенное, мутагенное, 

канцерогенное (Е131-142, 

Е153). 

Запрещённые: Е103, 105, 111, 

121, 125, 126, 130, 152. 

Опасные: Е102, 110, 120, 123, 

124, 127, 155.  

Е
2
0
0
-2

9
9
  

к
о
н
се
р
в
ан
ты

 

 

Увеличение срока 

годности;  

заготовка продуктов 

впрок;   

угнетение роста 

плесневых грибов, 

дрожжей, бактерий 

В домашних условиях – 

соль, сахар, уксус 

(меняют вкус продукта).  

Промышленные – 

сульфитная, сорбиновая, 

бензойная кислоты, 

сорбит калия, бензоат 

натрия, соединения 

Сульфуру. Антибиотики-

консерванты (для 

транспортировки мяса и 

рыбы) 

Сорбиновая кислота угнетает 

действие ферментов. 

Бензойная кислота плохо 

переносится маленькими 

детьми. Соединения 

Сульфуру токсичны. Бензоат 

натрия – аллерген. 

Онкообразующие: Е210, 211-

217, 219. Вредные для кожи: 

Е230-232, 238. Расстройства 

кишечника: Е221, 226. 

Влияют на давление: Е250.  

Е
3
0
0
-3

9
9
 

ан
ти
о
к
и
сл
и

-

те
л
и

 

Защищают жиросо-

держащие продукты 

от прогоркания; 

останавливают 

самоокисление 

продуктов 

Природные – 

аскорбиновая  кислота, 

токоферолы в  

растительном масле. 

Синтетические  –

бутилокситолуол 

Вызывают сыпь: Е311-313.  

Вызывают расстройства 

кишечника: Е338-341. 

Повышают холестерин:  

Е320-322. 

Е
4
0
0
-4

9
9
 

за
гу
ст
и
те
л
и

 

 

Получение 

продуктов  нужной 

консистенции; 

улучшение и 

сохранение 

структуры 

 

Натуральные – желатин, 

крахмал, пектин, агар. 

Полусинтетические – 

целлюлоза, модифициро-

ванный крахмал  

Вызывают расстройства 

кишечника: Е407, 450, 462, 

465, 466. 

Е
6
0
0
-6
9
9
  
у
си
л
и
те
л
и
  

в
к
у
са
 и
 а
р
о
м
ат
а 

Усиление вкуса и 

аромата; придают 

ощущение жирности 

низкокалорийным  

йогуртам и 

мороженному; 

смягчают резкий 

вкус уксусной 

кислоты и остроту в 

майонезе; 

подсластители 

Натуральные и 

искусственные 

соединения, 

имитирующие ароматы. 

Искусственные: глутами-

новая кислота,  глютамат 

натрия. 

Подсластители, 

содержащие калории: 

сорбит, ксилит; аспартам 

Глютамат натрия вызывает 

головную боль, тошноту,  

сонливость, слабость, 

снижает  зрение, вызывает 

глаукому. Сахарин способен 

вызывать опухоль мочевого 

пузыря. Глутаминовая 

кислота является 

возбудителем ЦНС. 

Онкообразующие: Е626-630, 

635.  
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фруктовых соков, вызывает раковые опухоли. Е955 – сукралоза – усилитель 

вкуса и аромата. Особое значение имеют напитки как источник витаминов, в 

частности витамина С, например черносмородиновый сок содержит 250–

300 мг%, мандариновый 80–100 мг% витамина С.  

Проведенный краткий анализ таксономии, применения пищевых добавок 

в плодово-ягодных и овощных напитках свидетельствует о необходимости 

дополнительных исследований по влиянию их на организм человека. 

Необходим комплекс мероприятий по контролю качества, обнаружения и 

изъятия фальсифицированной продукции. Все виды напитков, реализуемые на 

продовольственных рынках страны, должны проходить всестороннюю 

экспертизу и сертификацию продукции. Резкое снижение покупки соков 

свидетельствует о необходимости улучить качество производимой продукции. 
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EM-MUD BALLS ЯК ЕКОНОМІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА 

ЕКОБІОТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДОЙМ 
Манжелій А.В., Дикіна Т.Д., Бєлінська А.П. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м. Харків, Аnastasiia.Manzhelii@ihti.khpi.edu.ua 
 

Щорічно зростає рівень забруднення водойм, що може призводити до 

зменшення водних ресурсів. Водні басейни забруднюються: відходами 

сільського господарства, стічними водами, нафтою, твердими відходами, 

забрудненнями із атмосфери [1]. До популярних методів усунення забруднень 

відносяться наступні: механічний (ручний або механізований), 

гідромеханічний, фільтрація та аерація за допомогою спеціальних механічних 

систем, та внесення хімічних препаратів [2].  

З огляду на останні дослідження в екобіотехнології очищення 

водоймищ [2], доцільним є використання засобів, які б «запускали» процес 

самовідновлення, а не хімічної очистки та мали безпечний склад для 

мешканців водойм. Такими засобами є EM-mud Balls (ЕМ-колобки). Технологія 

«ефективних мікроорганізмів» розроблена доктором Теруо Хіга (Університет 

Рюкюс, Окінаве, Японія) та включає в себе використання ассоціації 
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мікроорганізмів: фотосинтезуючі бактерії, дріжджові гриби, молочнокислі 

бактерії, актиноміцети, гриби [3]. Теруо Хіга об’єднав мікроорганізми: 

анаеробні та аеробні, психрофіли та термофіли, забезпечивши цим підвищення 

корисних властивостей мікроорганізмів, що входять до складу EM-mud Balls, 

та здатність працювати в різних умовах середовища.  

Ефективні мікроорганізми EM-mud Balls – це група мікроорганізмів, що 

мають регенеруючи здатність щодо забруднень водоймищ. Вони прискорюють 

обмін речовин, забезпечують органічним та мінеральним речовинам перехід в 

засвоювану форму для рослин. Ця група мікроорганізмів має замкнутий 

ланцюг живлення, тобто органічні речовини в процесі ферментації слугують 

джерелом харчування для молочнокислих бактерій, дріжджів та цвілевих 

грибів; молочнокислі та дріжджові мікроорганізми перетворюють сірководень, 

метан та аміак в амінокислоти та вуглеводи, які в свою чергу являються 

кормом для планктона та найпростіших; виділення одних мікроорганізмів 

слугує джерелом харчування для інших [4, 5]. 

Розглянемо мікроорганізми EM-mud Balls і їх роль в очищенні водойм: 

– фотосинтезуючі бактерії – за сприятливих умов (достатня кількість 

поживних речовин, температура, інтенсивність світла) забезпечують видалення 

важких металів, макрозабруднень, барвників із водойм, синтезують кисень, 

фіксують азот та сірку [6, 7]; 

– дріжджові гриби – для них характерні високий рівень ферментації, 

окислювальні властивості та швидка адаптація до нових умов середовища. В 

очистці водойм важлива їх здатність окислювати органічні відходи, видалення 

важких металів та твердих відходів. Дріжджі продукують ферменти та 

гормони, які є джерелом живлення молочнокислих бактерій [8];  

–  молочнокислі бактерії – за сприятливих умов зброджують вуглеводи, 

утворюючи при цьому молочну кислоту. Молочна кислота, в свою чергу, 

пригнічує шкідливі мікроорганізми та прискорюю переробку органічних 

забруднень [9].  

Для очистки водойм використовують наступну сировину для EM-mud 

Balls: глину або ґрунт з низьким вмістом піску; симбіотик на висівках 

(мікробіологічний препарат, що містить в своєму складі пшеничні висівки, 

фотосинтезуючі та молочнокислої бактерії, дріжджі, актиноміцети, 

ферментуючи гриби), який забезпечує стійкість мікроорганізмів до нових умов 

середовища; симбіотик рідкий (препарат, що складається з: молочнокислих 

бактерій, азотфіксуючих бактерій, сахароміцетів, культуральної рідини); 

бурякова патока, цукор або варення, які слугують поживним середовищем для 

мікроорганізмів. Виробництво EM-mud Balls здійснюють за способом, 

описаним в роботі [10]. Суху глину/ґрунт змішують з симбіотиком на висівках 

у співвідношенні 9:1 відповідно. Розчиняють патоку (3 %) у воді (100 %) та 

додають 3 % рідкого симбіотика. Готовий розчин додають до глини і ретельно 

перемішують. Формують кульки, герметизують поліетиленом для збереження 

вологості, експозиціонують 7-10 днів за температури +20…+30 °С. Після 
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утворення білої цвілі EM-mud Balls готові до використання. Кульки поміщають 

в водойми, з розрахунком, один EM-mud Balls на 1 м
2
 дна.  

Таким чином, ЕМ-колобки, за рахунок того що виготовлені з 

біопрепаратів та природних матеріалів, мають переваги перед хімічними та 

механічними методами очистки водойм, з економічної та екологічної точки 

зору. Також, важливо те, що ЕМ-колобки безпечні для водних мешканців. 
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ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ 

МЕТОДОМ КАТІОННОГО ОБМІНУ 
Онищук О.О. 

Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, 

e-mail: oksanaduda2013@gmail.com 
 

Вступ. Водопровідна вода залежить від складу природних вод та 

ефективності діючої системи водопостачання. Воду з природних джерел 

підготовлюють для потреб населення або потреб промислових підприємств за 

різними технологічними схемами з метою приведення їх фізико-хімічних 

показників у відповідність з вимогами споживачів. У більшості випадків з води 

слід видаляти завислі частки, кольоровість, запахи і присмаки, катіони заліза. 

Основні критерії якості води: вода повинна бути безпечна в епідемічному 

відношенні, нешкідлива за хімічним складом і мати сприятливі органолептичні 

властивості. При оцінці ступеня якості води в залежності від природи 

небажаних домішок у воді, найбільш важливу роль відіграють мікробіологічне 

забруднення, колірність, мутність, мінералізація води, твердість води,  

перманганатна окислюваність, агресивність [1, 2]. При скороченому аналізі 

води вказують ступінь прозорості; активну реакцію (рН); завислі речовини і 

втрати при прожаренні,  розчинений кисень. Аналіз води, окрім вказаних 

показників, за винятком визначення специфічних інгредієнтів, що 

характеризують присутність промислових стічних вод, доповнюють 

визначенням лужності й жорсткості. Інфільтрована вода повинна містити 

мінімальну кількість оксиду, вуглецю (IV), щоб попередити збільшення її 

жорсткості на шляху інфільтрації. Кількість хлоридів, сульфатів і солей 

жорсткості у воді повинна бути такою, щоб не погіршити, а в сприятливих 

випадках – поліпшити якість підземної води при її змішенні з інфільтрованою. 

Вміст у вихідній воді заліза, фосфору, свинцю, миш'яку, ПАР і нафтопродуктів 

не повинний перевищувати норм, встановлених ГОСТ 2874-82 [3–5]. 

Аналіз проблеми. Пом’якшення води методом катіонного обміну 

досягається фільтруванням її через шар катіоніту. При цьому потрібно 

розмежувати наступні зони у фільтруючому шарі: верхній шар виснаженого 

катіоніту, робочий чи захисний шар, в якому відбувається зм’якшення води, і 

шар, що не працює. У момент проскакування іонів, які визначають жорсткість 

води, у фільтрат шар катіоніту, який не працював, зникає, і фільтр необхідно 

регенерувати розчином повареної солі чи кислоти [2].  

Основний матеріал. Йони Na
+
 та К

+
 не утворюють розчинних солей, не 

підлягають гідролізу – відносяться до важкорозчинних у воді. Йони Ca
2+

 і Mg
2+

 

визначають твердість, мінімальна їх кількість у воді – 100 мг, максимальна – 

200 г. Йони NH4
+
 у воді утворюються при розпаді органічних речовин, 

поступають у воду із стічних вод. Присутність висококонцентрованого кисню 

О2 призводить до окиснення сполук азоту у воді до нітрат-йонів; при недостачі 
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кисню – відновлення азотвмісних речовин до йонів NH4
+
 [1]. Процес обміну 

катіонів розглядається як оборотна гетерогенна хімічна реакція, що протікає на 

поверхні твердої фази катіоніту [2].  

Обмін катіонів відбувається в строго еквівалентних співвідношеннях. 

Швидкості реакцій обміну іонів катіоніту і досягнення повної рівноваги досить 

великі. Завдяки цьому припустимими є великі швидкості фільтрування води, 

що підлягає пом’якшенню через катіоніти (від 10 до 25 м/год залежно від 

жорсткості вихідної води) [1–3].  

Реакції пом’якшення води, які протікають на поверхні Na [2] :  
 

2Na+ Ca(HCO3)2⇔ Ca2 + 2NaHCO3; 
 

       2Na+ CaCl2 ⇔ Ca2 + 2NaCl; 
 

        2Na+ CaSO4 ⇔ Ca2 + Na2SO4; 
 

 Ca2 + 2NaCl ⇔ 2Na+ CaCl2 
 

Висновок. Застосування пом’якшення води методом катіонного обміну 

методом фільтруванням через шар катіоніту для очистки води є одним з 

важливих методів. Зниження жорсткості води методом катіонного обміну 

засноване на здатності деяких природних чи штучних речовин практично не 

розчинних у воді, обмінювати іони Na
+
 та H

+
, які знаходяться в їхньому складі. 

Йони Са
2+
і Мg

2+
 зумовлюють жорсткість води. Водопровідна вода залежить від 

складу природних вод та ефективності діючої системи водопостачання. Воду 

оцінюють  по її якості згідно ГОСТ 2874-82 “Вода питна”. Вода питного 

призначення повинна бути безпечною, нешкідлива по хімічному складу, 

відносною нежорсткою і мати сприятливі органолептичні властивості [3–5]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ рН СУБСТРАТУ НА БІОЛОГІЧНУ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕРМИКУЛЬТУРИ 
Соколова Т.І., Крусир Г.В., Соколова В.І. 

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса,  

e-mail: taiasokolowa041@gmail.com 

 

Дощовий черв’як Eisenia fetida використовується в широкому спектрі 

досліджень, в тому числі, в процесах прискорення розкладання недопалків на 

поверхні ґрунту [1]. В сільськогосподарській та готельно-ресторанній сфері він 

займає важливе місце, тому що ефективно переробляє харчові, органічні 

відходи тощо [2]. Виходячи із збільшення різноманіття харчових відходів та 

можливого впливу їх на розвиток та ефективність черв’яка, а також на якість 

отриманого біогумусу, доцільно більше досліджувати всі показники та 

параметри при роботі із ними.  

Одним із таких параметрів, який значною мірою впливає на процес 

культивування Eisenia fetida є водневий показник субстрату (рН), показник, 

який характеризує кислотність отриманого продукту і його відповідність 

відомим оптимальним значенням для культивування більшості вермикультури. 

Реакція живильного середовища є важливим фактором росту і розвитку 

черв'яків. Реакція зовнішнього середовища впливає на рН клітинного вмісту. 

Живильне середовище, що містить всі необхідні речовини, але приготовлене 

без урахування необхідної кислотності (або лужності), може зовсім виключити 

можливість розвитку вермикультури або буде чинити на нього значну 

інгібуючу дію. 

Сприятливим для вирощування черв'яків є те, що значення pH всіх 

рослинних залишків знаходяться в межах 5,4–7,0 [3], раціональним для 

більшості черв'яків є нейтральне середовище з pH = 7±0,5. Для отримання 

якісного корму для черв'яків оптимальне значення рН має становити 6,5–7,5. 

Визначення кислотності обов'язкове для кожної нової партії субстрату. 

Встановлено, що найраціональнішим для черв'яків є нейтральне середовище з 

рН=7,0. Допускається використання субстрату з рН від 6,2 до 8,0. Черв'яки 

можуть загинути, якщо реакція середовища кисла (рН≤4,5) або сильно лужна 

(рН≥8,5). 

Проведені дослідження дозволили обґрунтувати вплив рН субстратів на 

біологічну ефективність червоного каліфорнійського черв'яка (Eisenia fetida) 

(табл. 3.1) 

Таблиця 3.1 – Вплив рН субстратів на біологічну ефективність (БЕ) 

червоного каліфорнійського черв’яка Eisenia fetida  

Варіант субстрату рН, од. рН БЕ, г/доба 

№1 5,0 0,63 

№2 5,3 0,69 

№3 6,5 0,72 
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Швидкість та ефективність переробки органічних відходів 

вермикультурою визначають з використанням показника біологічної 

ефективності (БЕ). Суть розрахунку полягає у визначенні відношення між 

приростом біологічної маси та часу, за який отримали цей приріст [4, 5, 6]. 

Проведені дослідження показали залежність між БЕ червоного 

каліфорнійського черв'яка (Eisenia fetida) та показником рН субстрату, на 

якому він культивується (рис 3.3). 

 
Рис. 1. – Залежність рН субстрату на БЕ каліфорнійського черв'яка 

 

З проведених експериментальних досліджень можна зробити висновок, 

що додавання до основи субстрату (картопляні очистки, капуста, яблучна 

шкірка) кавового шламу в якості живильної добавки, призводить до деякої 

зміни рН в лужну сторону і підвищення БЕ черв'яка. Показано, що додавання 

чаю змінює рН субстрату в лужну сторону майже до нейтрального значення, 

що супроводжується збільшенням показнику БЕ порівняно з контролем 

(основа субстрату – картопляні очистки, капуста, яблучна шкірка). Тобто, 

можна висловити припущення, що червоний каліфорнійський черв'як (Eisenia 

fetida) буде краще розвиватись на субстратах з нейтральним показником рН. 
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ЕКОБІОТЕХНОЛОГІЯ BACILLUS SUBTILIS ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ 
Суполкіна А.Р., Душкіна О.С., Бєлінська А.П. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м. Харків, nastya040101ns@gmail.com 

 
До сьогоднішнього дня традиційне землеробство продовжує стабільно 

розвиватися завдяки залежності від хімікатів. Не зважаючи на те, що добрива 

можуть збільшувати продуктивність у багато разів, вони негативно впливають і 

змінюють родючість ґрунтів, завдаючи їм непоправної шкоди. Все це означає, що 

ґрунти, оброблювані традиційним способом, стають все більш залежними від 

хімічних добрив до тих пір, поки не настане день, коли співвідношення витрати – 

переваги не стане негативним. Зростання цін на добрива й активне падіння 

родючості через нерозумне використання землі змушують аграріїв замислюватися 

над пошуком дешевих і ефективних способів насичення ґрунту гумусом. [1]. Тому 

досить перспективним напрямком розвитку є обґрунтування та розробка 

біопрепаратів на основі мікроорганізмів, тому що саме вони переводять мінерали і 

органіку в засвоювану для рослин форму та покращують родючість ґрунтів. 

Використовувати можна такі види мікроорганізмів: 

– Azotobacter chroococcum, що забезпечуює фіксацію атмосферного азоту в 

форму, доступну для рослин широкого спектру сільськогосподарських культур. Ці 

мікроорганізми в сприятливих умовах можуть забезпечити до 45 % потреб рослин 

в азоті. Також виробляють ряд фітогормональних сполук, що стимулюють ріст і 

розвиток рослин, а також підвищують їх опірність до хвороб [2]. 

– Bacillus megaterium продукують органічні кислоти, що підвищують 

доступність для рослин фосфору, кальцію, заліза, магнію. Препарат дозволяє 

значно скоротити норму внесення фосфору, сприяє відновленню балансу 

мікрофлори ґрунту. Дані мікроорганізми є також стимулятором утворення коріння 

і росту рослин, виробляють вітаміни групи В і біологічно активні речовини, 

збільшують врожайність сільськогосподарських культур [2]. 

– Trichoderma viridi є ефективним інструментом для оздоровлення ґрунту. 

Інтенсивно харчуючись рослинними залишками, триходерми прискорюють їх 

розклад, збагачуючи ґрунт доступною для рослин органікою. Дані мікроорганізми 

здатні пригнічувати понад 60 видів збудників хвороб, в тому числі фузаріоз, 

альтернаріоз, фітофтороз, борошнисту росу та інші грибкові захворювання [2]. 

– Pseudomonas fluorescens виявляють фунгіцідні властивості. Виділяючи 

специфічні речовини, вони порушують життєдіяльність патогенних 

мікроорганізмів, тим самим захищають рослину вже на стадії паростка. Варто 

відзначити, що за своєю ефективністю штами Pseudomonas не поступаються 

відомим хімічним препаратам на основі карбендазиму, флутриафолу і 

тебуконазолу, проте в ціновій категорії вони значно дешевші і забезпечують 

виробництво екологічно чистої, «органічної» продукції [2]. 
– Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae виявляють інсектицидні 

властивості, зберігають властивості як в прикореневій зоні, так і на листковій 

поверхні, паразитують на комах [2]. 



 

206 
 

Актуальним напрямком розробки біопрепаратів для рослинництва є 

застосування мікроорганізма є Bacillus subtilis (сінна паличка). Вона виділяє в 

середовище ферменти, кислі полісахариди і слабкі органічні кислоти, які 

переводять важкорозчинні елементи живлення ґрунту в доступні для рослин 

форми, виділяє вітаміни і полісахариди, які сприяють активному розвитку 

ґрунтової біоти і рослин, має яскраво виражену антагоністичну активність проти 

грибів роду Fusarium, Bipolaris, Ophiobolus, Puccinia, а також виділяє антибіотики, 

що пригнічують широкий спектра збудників бактеріальних захворювань рослин, 

активізує ґрунтову мікрофлору, зміцнює імунітет рослин [3]. 

Для вирощування Bacillus subtilis необхідні наступні пропорції сировини: 

1 частина сіна, яка заливається 10 частинами води, утворену суміш кип’ятять 

близько 30 хвилин, після цього отриманий розчин залишають в термостаті на 2–3 

дні за температури 37 °С. В результаті на поверхні розчину утворюється біла 

плівка, яка являє собою маточну культуру Bacillus subtilis, а також містить 

продукти метаболізму мікроорганізму (амінокислоти, полісахариди, вітаміни). 

Необхідно зазначити, що 1 л цього розчину можна обробити 100 м2 поверхні 

листя та стеблів рослин, а також грунту. Сіно, яке вироблене з трави, що росте в 

екологічно чистій місцевості, доцільно використовувати на корм домашнім 

тваринам, тому воно спеціально заготовлюється. Подібну сировину доцільно 

використовувати для виготовлення препарату сінної палички. Але існує сировина, 

яке є відходом – це сіно зі скошеної трави, яка росте в місті, ба в містах багато 

газонів, які періодично скошують. Зараз таку скошену траву відправляють на 

звалище або компостують, але, якщо використовувати сіно для виготовлення 

препарату Bacillus subtilis, яким потім обробляти міські зелені території, це значно 

покращить процес озеленіння. А для міст питання озеленіння, як відомо, є дуже 

важливим. 

Таким чином, препарати з живими культурами, зокрема Bacillus subtilis, 

дозволяють заощадити на добривах і підгодівлі рослин. Завдяки тому, що 

біопрепарати дешевші, простіші в застосуванні, мають комплексну дією, 

отримують врожаї з більш низькою собівартістю. І найважливіше в питанні 

вигідності біопрепаратів – в перспективі ми отримуємо не виснаження ґрунту, а 

його оздоровлення і підвищення родючості. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ І БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
Юрова Т.А., Повстяной В.М., Михайлов Б.І. 

Херсонський національний технічний університет (ХНТУ), м. Херсон, 

urova.tetyana@kntu.net.ua 

 
Перехід до ринкової економіки, приватизація в галузі виробництва та 

реалізація товарів в Україні призвели до стрімкого зростання кількості 

самостійних підприємств, наслідком чого стало послаблення державного 

контролю і нагляду за якістю та безпечністю харчової продукції, в тому числі і 

тієї, яка імпортується та реалізується на власному споживчому ринку. Зросла 

можливість виготовлення і поступлення у роздріб продукції, яка не відповідає 

вимогам, установленим національними та міжнародними стандартами.  

Проблема якості набула гострого соціального характеру. Україна 

перетворилася на місце, що займається продажем фальсифікованої продукції  

недобросовісних вітчизняних та іноземних виробників. Із-за цього наноситься 

величезний матеріальний і моральний збиток, піддається небезпеці здоров’я і 

життя мільйонів українців. 

Вирішення вказаної проблеми можливо лише при зацікавленості 

підприємств у випуску якісної і безпечної харчової продукції. Однак, одного 

бажання мало. Необхідна технологічна експертиза виробництва, застосування  

сучасних методів контролю якості харчового продукту, вдосконалення 

нормативної бази та впровадження ефективних систем управління якістю і 

безпекою. 

На сьогоднішній день однією з основних моделей управління якістю та 

безпечністю харчової продукції підприємств промислово розвинених країн є 

система НАССР (НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз 

ризиків і критичні точки контролю). 

Використання системи НАССР у рамках харчової промисловості 

дозволяє перейти від контролю кінцевого продукту до розробки заходів, які 

направлені на попередження зниження якості і отримання небезпечного 

кінцевого продукту, тобто контроль переходить у сферу запобігання відхилень. 

Впровадження системи НАССР на вітчизняних підприємствах підвищує 

їх конкурентоспроможність, яка дозволяє розширювати ринки збуту продукції, 

істотно знижує фінансові витрати, пов'язані з випуском неякісної продукції та 

підтримує імідж компанії.  

Однак принципи HACCP, які базуються на ідентифікації небезпечних 

чинників, встановленні критичних контрольних точок і їх моніторингу, не 

можуть бути застосовані для виявлення або пом'якшення наслідків навмисної 

атаки на весь ланцюжок життєвого циклу харчової продукції.  

Протягом останніх п'яти років виникли і знайшли відображення 

концепції TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) та VACCP 

(Vulnerability Assessment Critical Control Point), які саме направлені на 
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посилення боротьби з біотероризмом і економічно вмотивованою 

фальсифікацією.  

Вказані концепції необхідні для для впровадження задокументованої 

процедури захисту харчових продуктів від стороннього втручання (food defense 

plan) та задокументованої процедури запобігання можливості фальсифікації 

харчових продуктів (food fraud mitigation plan). 

Оцінка загроз і критичних контрольних точок (TACCP) допомагає 

виробникам продуктів харчування виявити слабкі місця в ланцюжку поставок і 

технологічній діяльності, які можуть бути вразливими для навмисних і 

зловмисних атак. Протокол TACCP фокусується на фальсифікації, навмисній 

підробці продуктів харчування і захисту продуктів харчування. 

Оцінка вразливості і критичні контрольні точки (VACCP) також 

фокусується на фальсифікації продуктів харчування, але розширює сферу 

застосування за рахунок систематичного запобігання будь-якій потенційній 

фальсифікації продуктів харчування, будь то навмисної чи ні. Система VACCP 

особливо ефективна відносно економічно вмотивованою фальсифікації, 

прикладами якої є заміна продукту, його несанкціоноване поліпшення, 

підробка та крадіжка [1]. 

Підприємствам харчової промисловості рекомендується використовувати 

системи TACCP і VACCP як частини системного підходу до управління 

ризиками з метою вирішення проблем зловмисних атак і фальсифікації 

продуктів харчування/шахрайства, які ставлять під загрозу якість і безпечність 

харчових продуктів. 

TACCP/VACCP, при правильному застосуванні можуть допомогти 

виробникам: 

 знизити ймовірність навмисної зловмисної атаки; 

 якщо атака сталася, зменшити її вплив на підприємство; 

 захистити репутацію компанії;   

 продемонструвати, що для захисту харчової продукції прийняті 
розумні запобіжні заходи. 

Слід підкреслити, що використання TACCP/VACCP само по собі не може 

запобігти атаці на виробника, але може знизити ймовірність її появи або 

зменшити її тяжкість в разі виникнення. 
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Пошук нових видів цінної харчової сировини і способів її обробки є 

одним з основних напрямків розвитку харчової промисловості [1]. І саме 

екструдування дозволяє максимально зберегти біологічно активні речовини 

сировини, що переробляється, а також отримати нові харчові продукти з 

певним набором фізико-хімічних і органолептичних властивостей 

Екструдування є одним з найбільш ефективних способів підвищення 

поживної цінності зернових компонентів борошна. У гвинтових робочих 

органах екструдеру сировина піддається короткочасному, але дуже 

інтенсивному механічному й баротермічному впливові. При цьому в сировині 

відбуваються складні структурно-механічні та хімічні зміни.  

В процесі екструдування сировини крохмаль розпадається на прості 

цукри, білки підвищують ступінь засвоюваності, шкідлива мікрофлора 

знезаражується, інактивуються антипоживні речовини, зокрема інгібітори 

протеолітичних ферментів, а мікронутрієнти, зокрема вітаміни, завдяки 

короткочасності процеса зберігаються практично повністю. Тому застосування 

технології екструдування вторинних продуктів переробки олійного насіння, 

зокрема лляної макухи, для отримання білково-жирових сумішей спеціального 

призначення дозволяє більш широко використовувати вказану сировину в 

харчовій промисловості для отримання високоякісних харчових продуктів в 

спеціальному харчуванні, а також повноцінних продуктів здорового 

харчування [2, 3]. 

Досліджено вплив процесу екструдування на хімічний склад макухи з 

насіння льону. Варто відзначити, що вміст жиру в сировині для екструдування 

більше, ніж 7…10 % негативно впливає на ступінь збереження макронутрієнтів 

у екструдованому продукті, зокрема в процесі екструдування лляної макухи 
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(вміст жиру 13,8 %) зменшується вміст вологи (на 20 %), клітковини (на 6 %), 

жиру (на 20 %), білка (на 5 %). 

Досліджено засвоюваність білку в модельній системі, що імітує 

перетравлювання екструдованої лляної макухи. Ступінь засвоюваності білку 

лляної макухи оцінювали за кількістю α-амінного азоту після ферментативного 

гідролізу порівняно з контрольним зразком, що не піддавався попередній 

обробці надвисокочастотним випромінюванням. Амінний азот являє собою 

азот вільних аміногруп амінокислот в розчині після ферментативного гідролізу 

і визначався методом формольного титрування [4]. Доведено, що в процесі 

екструдування сировини білок стає більш засвоюваним, зокрема вміст 

амінного азоту в лляній макусі після екструдування збільшується на 86 %. 
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Вступ. 

Вироби кондитерської промисловості користуються високим попитом у 

населення України і світу. На теперішній час активно розробляються продукти 

для різних категорій споживачів, враховуючи стан здоров’я або вік. Насичення 

ринку високоякісними продуктами харчування з високими споживчими 

властивостями зумовлюють швидкий розвиток галузі. Перспективним 

напрямком є удосконалення існуючих і розробка нових кондитерських виробів 

для розширення асортименту, що несе за собою зниження собівартості та 

покращення їх властивостей. Впровадження нетрадиційної та місцевої 

сировини для виробництва нових видів кондитерських виробів масового 

виробництва, збагачених білковими речовинами, мікроелементами, 

органічними волокнами, дозволяє як підвищити харчову цінність готових 

виробів, так й економити витрату цукру та жиру. 

Останнім часом зростає асортимент кондитерських виробів, які 

піддаються процесу глазурування. Внаслідок такої тенденції розвитку 

асортименту продукції зростає й попит на кондитерські глазурі. Окрім 

зовнішньої привабливості, смакових властивостей  і композиційної 

завершеності кондитерських виробів, глазур виконує важливі технологічні 

задачі, а саме: сприяє сповільненню процесів окислення; поліпшенню 

емульгуючих та диспергуючих властивостей ; запобігає черствінню окремих 

різновидів продукції ; перешкоджає попаданню вологи, чим збільшує термін 

придатності кондитерського виробу та ін.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями.  

Шоколадна глазур, є багатокомпонентним харчовим продуктом, який має 

певну форму. До її складу в якості основної сировини входять какао-продукти, 

цукор та інші харчові добавки. Какао-боби, як сировина для функціональних 

продуктів, мають унікальний склад: вони містять поліфеноли з високим 

антиоксидантним потенціалом; мінеральний комплекс відрізняється 

підвищеним вмістом магнію та іншими корисними для людини компонентами.  

Шоколадна глазур є різновидом шоколаду без додавання, але з більш 

високим вмістом жиру для збільшення плинності. Глазур застосовується для 

покриття зовнішньої поверхні корпусів цукерок, вафель та інших 

кондитерських виробів, і навіть морозива. Особливості виробництва 
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шоколадної глазурі пов'язані з умовами подальшого формування виробів у 

глазурі шляхом виливки у форми. Відмінності в сенсорній характеристиці 

шоколадної глазурі можуть бути пов'язані з використанням різних видів какао-

бобів, варіаціями в пропорціях інгредієнтів, використанням молочної крихти 

замість сухого молока, технологією змішування і методами обробки та іншими 

різновидами технологічних операцій. Для достатнього заповнення форми для 

виробів бажано мати сировинну масу невеликої в'язкості. В'язкість рідкої 

шоколадної маси залежить від частки какао- масла, температури та меншою 

мірою від частки какао тертого [1–3]. У тригліцеридах какао-масла 

переважають насичені стеаринова (34 %) та пальмітинова (27 %) жирні кислоти 

та мононенасичена олеїнова кислота (34 %). Какао-масло може 

кристалізуватися в ряд поліморфних форм залежно від складу тригліцеридів та 

складу жирних кислот, що впливають на затвердіння жирової фази. Какао-

масло має шість поліморфних форм, у вигляді α, β і β' (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Температура плавлення та ланцюг пакування поліморфних 

форм (ПФ) какао-масла 

ПФ какао-масла Температура плавлення, °С Ланцюг пакування 

Форма І '

2  16–18 Подвійний 

Форма ІІ   21–22 Подвійний 

Форма ІІІ Змішаний 25,5 Подвійний 

Форма ІV 1  27–29 Подвійний 

Форма V 2  34–35 Потрійний 

Форма VІ '

1  36 Потрійний 

 

Какао-масло відноситься до числа найбільш цінних харчових жирів. Слід 

відмітити, що склад кислот в тригліцеридах какао-масла не постійний, а 

коливається біля визначеного середнього значення. Коливання жирних кислот 

в какао-маслі залежать від кліматичних умов, особливостей ґрунту 

проростання какао-бобів, сортових особливостей і т.і. До числа особливостей 

какао-масла слід віднести також стійкість до дії кисню повітря, здатність до 

довгого зберігання без прогоркання. Причина стійкості какао-масла пов’язана з 

наявністю у його складі антиокислювача. Какао-масло має властивість 

поліморфізму. У готових виробах, здатних до зберігання, какао-масло повинно 

знаходитись тільки в стабільній β-формі. Тому необхідною стадією технології 

виробництва глазурей та інших шоколадних виробів є темперування [4, 5].  

Поверхнево-активні речовини в сучасних шоколадних виробах 

виконують вагому роль. Такий компонент дозволяє знизити вміст жиру в 

композиції і при цьому зберегти бажані властивості плинності. А також 

додавання їх в невеликій кількості дозволяє знизити собівартість готового 

виробу за рахунок зменшення кількості дорогого какао-масла в рецептурі. 

Вибір поверхнево-активної речовини – природної або синтетичної залежить від 

функцій в готовому продукті [6, 7].  
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Експериментальна частина дослідження.  

Загальна схема дослідження з використання харчових добавок-

емульгаторів з різної жирової сировини на наш погляд, може бути 

представлена за алгоритмом послідовних складових технологічного процесу 

(табл. 2). 
 

Таблиця 2 – Загальна схема дослідження використання харчових добавок-

емульгаторів з різної жирової сировини 

№ Класифікація-ідентифікація властивостей харчових добавок-емульгаторів 

для шоколадних глазурей. 

1 Аналіз стану складових класифікації-ідентифікації наукового завдання – 

розробки рецептур шоколадних глазурей з використанням харчових 

добавок-емульгаторів з різної жирової сировини.   

2 Вдосконалення рецептури та розробка технології шоколадних глазурей з 

використанням харчових добавок-емульгаторів з різної жирової сировини. 

3 Вибір та дослідження об’єктів наукового завдання – розробки рецептур 

шоколадних глазурей з використанням харчових добавок-емульгаторів з 

різної жирової сировини. 

4 Дослідження фізико-хімічних показників якості харчових добавок-

емульгаторів з різної жирової сировини. 

5 Вибір оптимальної кількості харчових добавок-емульгаторів з різної 

жирової сировини в рецептурах шоколадних глазурей. 

6 Визначення впливу харчових добавок-емульгаторів з різної жирової 

сировини на фізико-хімічних показники якості готових шоколадних 

глазурей. 

7 Дослідження впливу харчових добавок-емульгаторів з різної жирової 

сировини на реологічні властивості шоколадних глазурей. 

8 Визначення розріджувальної здатності харчових добавок-емульгаторів з 

різної жирової сировини. 

9 Аналіз економічної доцільності використання харчових добавок-

емульгаторів з різної жирової сировини в рецептурах шоколадних 

глазурей. 
 

Прикладом одного з найбільш поширених харчових емульгаторів є 

лецитин. Введення лецитину різко змінює межу плинності та пластичну 

в’язкість, а при додаванні від 0,1 % до 0,3 % призводить до зниження в’язкості  

шоколадної маси та збільшує толерантність до більш високих рівнів вологості. 

При введенні ПАВ більше 0,5 % межа плинності збільшується, в той час 

пластична в’язкість продовжує знижуватися [7]. Лецитин можна додавати в 

кількості до 1 %.  

Також в якості ПАР пропонують використовувати харчову добавку – 

емульгатор (суміш моно- і діацилгліцеролів), отриману гліцеролізом жирової 

сировини з використанням гетерогенного каталізатору. В якості жирової 

сировини пропонують використовувати рослинні олії, тваринні жири, а також 
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жирові відходи, а саме відпрацьовану пальмову олію [8].  

Важливим технологічним показником шоколадної глазурованої 

продукції можна визначити реологічні властивості, а саме в'язкість глазурі, яка 

залежить від: вологості, дисперсності шоколадної  маси, вмісту в ній жиру і 

фізико-механічної міцності структурних утворень з твердих частинок [1]. Був 

проведений ряд дослідів по визначенню в’язкості молочної шоколадної глазурі 

при температурі 32°С на віскозиметрі Брукфільда (Brookfield). Отримані 

експериментальні результати зі зміни в’язкості молочної шоколадної глазурі 

представлені на рисунку 1. 
 

 
Рисунок 1 – Залежність в’язкості молочної шоколадної глазурі від типу та 
кількості доданих ПАР (1 – харчова добавка-емульгатор з качиного жиру,  

2 – лецитин, 3 – харчова добавка-емульгатор зі свинячого жиру) 
 

Для порівняння впливу поверхнево-активних речовин з різної жирової 

сировини на властивості молочної шоколадної глазурі було проведено ряд 

дослідів. В якості жирової сировини для отримання харчової добавки-

емульгатора (суміш моно- і діацилгліцеролів) з використанням гетерогенного 

каталізатору було обрано: свинячий жир, качиний жир та лецитин. З метою 

визначення раціональних технологічних властивостей для інноваційного 

експерименту обрані рецептури виробництва молочної шоколадної глазурі 

(таблиці 3). 
 

Таблиця 3 – Рецептура молочної шоколадної глазурі  

Компонент Вміст , % 

Какао-масло 17,8-18,8 

Какао-терте 22,9 

Цукрова пудра 37,4 

Молоко сухе 20,9 

ПАР 0-1 
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При збільшенні кількості ПАР спостерігається зниження в’язкості 

молочної шоколадної глазурі. Найбільше на зниження в’язкості глазурі 

впливає харчова добавка-емульгатор зі свинячого жиру. Для ефективного 

зниження в'язкості молочної шоколадної глазурі при мінімально допустимій 

кількості жиру необхідно ввести 0,6 % отриманої ПАР. Також визначено, що 

ця харчова добавка має найбільшу розріджувану здатність у порівнянні з 

лецитином та харчовою добавкою-емульгатором з качиного жиру. В’язкість 

отриманої молочної шоколадної глазурі у межах допустимих значень. При 

цьому слід відзначити вплив темперування на властивості системи: якщо 

сировинна маса погано відтемперована, то у результаті 
1  форма IV швидко 

перетворюється на форму V. Це впливає на колір виробу, оскільки відбите 

світло дезорієнтовано нестабільним та неорганізованим зростанням кристалів. 

Форму VI важко одержати, хоча вона утворюється при тривалому зберіганні 

темперованого шоколаду та призводить до жирового посивіння. Крім того, 

форма VI має високу температуру плавлення і утворює великі кристали. 

Нестійка форма I має температуру плавлення 17 °С і швидко перетворюється 

на форму II, яка перетворюється повільніше на форми III та IV. Поліморфні 

форми тригліцеридів відрізняються відстанню між ланцюжками жирних 

кислот, кутом нахилу по відношенню до площини кінця ланцюга метильної 

групи і таким чином, у якому тригліцериди утворюють кристали. Поліморфна 

форма визначається умовами обробки. Жирні кислоти кристалізуються в 

подвійні та потрійні ланцюги залежно від складу тригліцеридів та позиційного 

розподілу. Форма IV кристалізується у форму подвійного ланцюга, утворюючи 

форму V з потрійним ланцюгом, що дозволяє досягти більш щільної структури 

та більш високої термодинамічної стабільності. Нестабільні низькі поліморфні 

форми (II і III) переходять у більш високоплавкі, стійкіші форми, з більш 

щільною структурою та низьким обсягом. Ці зміни можна помітити порівняно 

шоколаду, його зовнішньому вигляду, або небажаному посивінні на 

швидкостях, що залежать від відносної стабільності поліморфних форм та 

температури [9, 10]. 

Висновки та перспективи подальшого розвитку даного напрямку. 

Подальший розвиток кондитерського виробництва [11, 12] у загальному 

вигляді має бути спрямований на: 1) швидке технічне переоснащення 

виробництва, створення та впровадження нової техніки та прогресивної 

технології; 2) застосування високопродуктивних, автоматизованих потокових 

ліній з комп'ютерним управлінням; 3) впровадження нових ресурсозберігаючих 

технологій, що забезпечують повніше використання сировини, матеріалів, 

енергетичних ресурсів; 4) значне підвищення асортименту виробництва 

інноваційних більш поживних функціональних виробів та ін. 
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Постановка проблеми. Дослідження в сучасній науці харчових 

технологій значною мірою зосереджені як на розробці нетеплових 

технологій [1], так і термічної обробки, яка досі залишається найбільш 

пріоритетним методом, особливо для м’ясних продуктів у герметичній тарі [2]. 

У зв'язку з цим виникає потреба створення методик системного аналізу на 

основі математичного моделювання динаміки біохімічного стану м'ясних 

продуктів, процесів тепломасоперенесення [3], з виходом на оптимальні 

режими, що забезпечують максимальне збереження харчової та біологічної 

цінності, розробки сучасних енергозберігаючих технологій та отримання 

продукту заданої якості. Суть системного підходу полягає у визначенні 

системи адекватних параметрів біохімічної цінності та мікробіологічної 

безпеки, крайових умов теплопереносу, зокрема температури та часу 

нагрівання. Аналіз взаємозв’яків у такій системі дозволить обрати оптимальні 

технологічні режими з мінімальними енерговитратами. 

Мета дослідження. Мета дослідження – розробка методики розрахунку 

оптимального режиму термообробки на основі системного підходу із 

отриманням збалансованих якісних характеристик та енерговитрат на 

стерилізацію м’ясних продуктів у герметичній тарі. Об’єкт дослідження – 

м’ясні консерви у герметичній тарі. Предмет дослідження – методи і 

математичні моделі, системний аналіз, оптимізація технології термообробки.  

Задачі дослідження:  

1) розробити алгоритм розрахунку санітарно-мікробіологічної безпеки 

м’ясних консервів залежно від температурно – часового режиму термообробки;  

2) розробити алгоритм розрахунку харчової цінності м’ясних консервів 

залежно від температурно – часового режиму термообробки; 

3) оптимізувати параметри енерговитрат на термообробку із 

забезпеченням заданих якісних характеристик продукту. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Серед різноманітних 

способів розрахунку режимів стерилізації у харчовій промисловості можна 

виділити два загальноприйняті методи. У першому береться до уваги 

концентрація мікробних клітин, температура та тривалість її підтримування в 

елементарному об’ємі, який найповільніше нагрівається [4]. При цьому 

вважається, якщо мікроорганізми в цьому об'ємі загинуть, то будуть знищені і 

в будь-якій частині продукту. У другому – методі Дейндорфера-Хемфрі, 

Річардса та ін. [5] – інтегрується дія нагрівання на мікроорганізми в усьому 
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об'ємі продукту. Для м'ясних консервів цілком достатньо використати перший 

метод в силу його простоти та закономірності розподілу температурного поля у 

продукті. 

Доведено, що з точки зору фізико-хімічних закономірностей процеси, в 

яких гинуть мікробні клітини, є мономолекулярними реакціями. Отже, 

швидкість знищення мікробів піддається математичному аналізу, 

справедливому для реакцій першого порядку. Швидкість відмирання 

мікроорганізмів залежить від їх концентрації та описується диференціальним 

рівнянням  

 
dB

kB
dt

  , (1) 

де: В – концентрація мікроорганізмів у момент часу нагрівання t; 

k – коефіцієнт швидкості знищення мікроорганізмів. 
 

У результаті біохімічних та мікробіологічних досліджень з'ясовано [4] , 

що у диференціальному рівнянні швидкості відмирання мікроорганізмів при 

змінній у часі температурі коефіцієнт k з достатньою точністю можна описати 

рівнянням Арреніуса: 

 

E

RTk Ae


 , (2) 

де А – стеричний фактор, 1/с; Е – енергія активації, потрібна для руйнування 

мікроорганізмів, Дж/моль; R – універсальна газова стала, Дж/(мольК);  

Т – температура, К. 
 

Поряд із знищенням мікрофлори та біохімічними змінами у м'ясопро-

дуктах при стерилізації змінюються органолептичні властивості, які пов'язані із 

впливом дії тепла. В даний час параметри стерилізації розраховують часто 

лише з метою забезпечення летальної дії нагрівання на мікрофлору. Такий 

підхід не гарантує забезпечення якості продукту, тобто необхідного 

біохімічного складу та органолептичних властивостей, адже якість продукту 

внаслідок певних температурних режимів може погіршуватись. Біохімічні та 

органолептичні зміни у м'ясопродуктах відбуваються за тими ж 

закономірностями, що й для мікрофлори з точки зору математичного 

моделювання за формулами типу (1–2), але звичайно з іншими числовими 

характеристиками.. Але із підвищенням температури знищення мікрофлори 

відбувається інтенсивніше. Отже, з точки зору мети отримання високоякісного 

продукту, очевидні переваги  режимів стерилізації при більшому значенні 

температури та при меншій тривалості режиму. Умовна оцінка 

органолептичних властивостей дається коефіцієнтом за початкової 

температури продукту Т0: 

 0

0

10
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TT
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 . (3) 
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Для показників органолептичних властивостей значення 0Z  такі: для 

запаху – C22 ; для зовнішнього вигляду – C21 ; для смаку – C19 ; для 

постороннього присмаку – C20 ; для кольору – C22 . 

Можна вважати, що температурна зміна органолептичних властивостей 

та харчової цінності м'ясних виробів визначається біохімічними процесами, і 

дослідження цих змін треба проводити біохімічними методами. Така точка 

зору є загальноприйнятою, хоча існують суперечливі докази про необхідність 

використання біологічних методів. Наприклад, в роботі [6] показано, що при 

нагріванні м'яса гідролітичний розпад білкових речовин, в основному, 

спостерігається у білках сполучної тканини, а саме колагену. Це сприяє 

підвищенню засвоєння азотистих речовин цієї тканини. Тому пропонується для 

стерилізації консервів прийняти показник зміни харчової цінності продукту – 

кінетику зниження лабільності повноцінних м'язових білків (за триптофаном) 

до дії ферментів травлення пепсину і трипсину, а саме – використовувати 

біологічний метод дослідження. 

При витримці протягом 1 год. встановлена відносна біологічна цінність 

продукту дорівнює при 70 °С – 72,5 %, 75 °С – 78,3 %, 80 °С – 79,7 %; 90 °С – 

71,0 %; 100 °С – 60,9 %. Вказується також, що з точки зору впливу 

температури на засвоєння білків оптимальною є температура 80 °С при 

витримці 45 хв. На рис. 1 показано динаміку впливу часу нагрівання на 

відносну біологічну цінність. 

 

Рис.1. Діаграми відносної біологічної цінності яловичини при нагріванні за 

постійної температури (в кожній групі стовпці по-порядку зліва направо 

відповідають температурі: 1 – 70°C; 2 – 80°C; 3 – C90 ; 4 – C100 ). 

 

На рис. 2 представлено графіки часових залежностей прямих витрат 

тепла Q  при температурі стерилізації CTc
120  для консервів, температурне 

поле у яких, з точки зору геометричних факторів, описується аналогічно до 

необмежених пластини та циліндра. При цьому вважається, що контакт із 

нагрівальним середовищем здійснюється через всю поверхню консервів. Значні 

відмінності у часі нагрівання пояснюються тим, що нагрівання більшого 

об’єму продукту потребує більше часу. Важливим є те, що при інтенсивному 
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теплообміні на поверхні при критерії Біо 100Bi  порівняно з випадком 5Bi , 

витрачається більше тепла. Наприклад, при нагріванні в центрі продукту до 

температури 110 °C для тари №1 на кгкДж /.
31053  , а для тари №9 на 

кгкДж /
3105  , за умови інтенсивного теплообміну, час нагрівання менший у 

першому випадку на 4 хв.; у другому – на 20 хв. Аналіз представлених на 

рис. 2 результатів розрахунків показує, що у тарі №1, з точки зору економії 

енерговитрат, перевагу має нагрівання при 5Bi ; а для тари №9, мабуть таке 

нагрівання не забезпечить економії, бо значно зросте тривалість процесу і, 

відповідно, зростуть непрямі витрати. Тому перевагу має режим 100Bi . 

 

Рис. 2. Залежності витрат тепла Q  від часу t нагрівання центра консерви 

циліндричної форми (яловичина, коефіцієнт температуропровідності 

смa /.
27103891  , коефіцієнт теплопровідності )/(. КмВт  470 , 

теплоємність )/( КкгДжс 1715 , густина 3/1041 мкг ), отриманих при 

критеріях Біо Bi=5 та Bi=100; пунктирні лінії вказують час нагрівання центру 

консерви до CT 110 ; а) тара №1, б) тара №9. 

 
Консерви, як правило, у стерилізаційній камері нагріваються 

нерівномірно (залежно від їх розташування). Але, знову ж таки, існує 

взаємозалежність між інтенсивністю нагрівання консервів, на поверхні яких 

найнижчий та найвищий градієнт температури. Отже, напрошується висновок 
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про те, що можна умовно оцінити витрати тепла на прикладі однієї консерви, 

уникнувши в значній мірі грандіозних обчислень. 

Питомі витрати тепла Q  на нагрівання консервів циліндричної чи 

прямокутної форми обчислено згідно положень теорії теплопровідності за 

формулою [6–7]: 

 , (4) 

де серT  – середньооб’ємна (середня) температура, Т0 – початкова температура. 

На рис.3 показана відповідна обчислена динаміка для летального числа L 

(десятковий логарифм кратності зменшення мікрофлори). 

 
Рис. 3. Залежність летального числа L від часу t досягнення температури Т в 

центрі консерв циліндричної форми (тушковане м'ясо, а = 1,38910
–7

 м
2
/с, 

 = 0,47 Вт/(мК),тара № 9), отримана при критеріях Біо Ві= 5 (а) та Bi=100 (б) 

і енергіях активації Е* (Дж/моль) бактерій:1 - Сl.botulinum – 260861;  

2 - В. cоаgulans – 279707; 3 - Сl.sporogenes 3679 – 282330;  

4 - В.stearothermophilus 1518 – 288132 . 

 

Отримані результати оцінки санітарно-мікробіологічної безпеки готового 

продукту з одночасним встановленням його кваліметричних характеристик та 

енергетичних питомих витрат на його виробництво, представляють науково-
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практичний інтерес для оптимізації та інтенсифікації технологічних процесів 

стерилізації. При тому, оптимізація проводиться як пошук оптимального 

співвідношення між кваліметричними характеристиками готового продукту та 

енергетичними витратами на його виробництво. Однак важдиво підкреслити, 

що визначальними вихідними даними є дані санітарної експертизи м’ясних 

консервів перед стерилізацією, які мають статистичний характер, тому 

результат оптимізації також має мати відповідну статистичну оцінку. 

Висновки. У відповідності до мети роботи було розроблено алгоритми 

розрахунку характеристик санітарно-мікробіологічної безпеки та харчової 

цінності м’ясних консервів залежно від температурно – часового режиму 

термообробки на основі математичного моделювання диференціальними 

рівняннями. Системний аналіз цих характеристик, та ряду інших факторів, 

зокрема геометричних та теплофізичних, дозволяє проводити  оптимізацію 

енерговитрат у технології стерилізації харчових продуктів у герметичній тарі. 
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Розробка лікарських форм препаратів, в тому числі фітопрепаратів, із 

застосуванням таких нових систем доставки як полімерні наночастинки, 

нанокапсули, ліпосоми, наночастинки твердих ліпідів і наноемульсії сприяє 

підвищенню розчинності і біодоступності, посиленню фармакологічної 

активності, підвищенню стабільності, поліпшенню розподілу в тканинах, 

захисту від фізичної і хімічної деградації. До таких нових систем доставки, які 

активно розвиваються, відносяться і фітосоми [1]. У фітосомах водорозчинні 

рослинні компоненти вступають в реакцію з фосфоліпідами, при досягненні 

рівноваги між гідрофільними і гідрофобними радикалами збільшується 

здатність подолання ліпідного шару клітинних мембран і розчинення в 

шлунково-кишкових рідинах. Особливий інтерес представляють фітосоми з 

флавоноїдами через широкий спектр фармакологічної активності цих сполук. 

Однак гідрофільність даного класу сполук істотно знижує їх проникність через 

шкірний бар'єр і всмоктування в шлунково-кишковому тракті, в результаті чого 

знижується біодоступність флавоноїдів і наданий ефект [1]. 

Будова та призначення фітосоми. Фітосома – це молекула-гібрид 

(флавоноїд-фосфоліпід), відрізняється від ліпосоми тим, що фітокомпоненти 

ковалентно зв'язані з полярною головкою фосфоліпідів, будучи невід'ємною 

частиною мембрани і має високу розчинність в ліпідному і у водному 

середовищах. У структурі ліпосоми активна речовина або розчинена всередині 

фосфоліпідного шару, або знаходиться в шарі мембрани, а також може бути 

кон'югована на поверхні мембрани [2]. В водних середовищах фітосоми 

групуються в міцелу [2]. 

Як і ліпосоми, фіто соми використовуються для збільшення 

біодоступності лікарського компонента, більш спрямованої доставки, 

підвищення ефективності дії і зниження терапевтичної дози ліків [2]. У 

фітосомі активна речовина хорошо перетинає шкірний бар'єр і попереджує 

руйнування фіто компонентів під дією травних ферментів і кишкових бактерій. 

Це призводить до поліпшення терапевтичної ефективності препарату. 

Спосіб отримання фітосоми. Технологія отримання фітосом передбачає 

включення фосфоліпідів (таких як фосфатидилхолін, фосфатидилетаноламін, 

фосфатидилсерін) в стандартизовані рослинні екстракти [3]. Фітосоми 

отримують реакцією взаємодії між 1–2 молями фосфоліпіда з 1 молями 

активного рослинного компонента (флавоноїди або терпеноїди) в апротонному 

розчині (діоксан, етилацетат, ацетон). Потім комплекс виділяють шляхом 

випарювання розчинника в вакуумі або осадженням з реагентом, таким як 

аліфатичні вуглеводні, шляхом ліофілізації або за допомогою розпилювальної 

сушки. Найбільш оптимальне співвідношення компонентів в фіто сомі 1:1 [3]. 
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В якості компонентів ліпідної фази зазвичай використовують 

фосфоліпіди сої, головним чином, фосфатидилхолін. Фосфатидилхолін 

розчиняється як у водному, так і в ліпідному середовищі і добре всмоктується в 

шлунково-кишковому тракті. У структурі молекули фосфатидилхоліну 

виділяються дві частини: гідрофільна частина – холін, яка взаємодіє з 

поліфенолом, і ліпофільна частина – залишки жирних кислот, які утворюють 

навколо молекули поліфенолу сферичну «мембрану», що захищає її від 

деградації в шлунково-кишковому тракті. Фітосоми мають відносно високу 

фізичну стабільність, що покращує всмоктування гідрофільних полярних 

поліфенолів, призводячи до збільшення біодоступності та ефективності [4]. 

Cуттєве збільшення біодоступності в результаті використання фітосом як 

молекулярного транспорту було продемонстровано для флаван-3-олов зеленого 

чаю, проантоціанідінів виноградних кісточок, куркуміна, а також пов'язаних з 

ним дифенольних куркуміноїдів з куркуми [5], а також для силібіну і інших 

флаволігнанів силімарина з розторопші [5, 6]. У дослідженнях з оцінки 

біодоступності силібіну – поліфенолу, отриманого з плодів розторопші 

плямистої (Silybum marianum), рівень силібіну в плазмі крові пацієнтів після 

орального споживання фітосом був вище, ніж при споживанні рівної кількості 

силібіну у вільній формі [6]. В роботі [7] було показано збільшення 

біодоступності куркуміна в складі фітосоми, включеної до хітозанової 

мікрокапсули. Концентрація курку міна в плазмі щурів для комплексу 

куркуміна в фіто сомі в хітозановій капсулі складала (360 нг/мл), а для вільного 

куркуміна – 87 нг/мл.  

В експериментах in vivo показано протизапальну дію фітосом, що містять 

поліфеноли з кісточок винограду. Фітосоми, що вводились в раціон тварин, 

перешкоджали руйнування антиоксидантних ферментів в шкірі під дією 

ультрафіолетового випромінювання [5]. Додатковою перевагою фітосом як 

транспортної системи є протекторна дія фосфатидилхоліну по відношенню до 

печінки. 

Фізико-хімічна оцінка фітосом 

Фітосоми можна характеризувати за формою, розміром, щільності 

розподілу, % зв'язаної речовини в об'ємі, кількістю вивільненої речовини, 

стабільності [8]. Підтвердженням утворення комплекса між 

фосфатидилхоліном і флавоноїдами свідчить аналіз спектрів поглинання 

розчину, який містить фітосоми і розчин ліпідної фракції .При довжині хвилі 

254 нм на спектрі поглинання ліпідного екстракту спостерігається максимум 

поглинання, який властивий складно-ефірним групам. Після отримання 

фітосомальної наносистеми вказаний максимум зникає, що і свідчить про 

утворення комплекса між фосфатидилхоліном і флавоноїдами [8]. 

Висновки 
1. У порівнянні з традиційними лікарськими формами рослинних 

препаратів фітосоми є більш перспективними в доставці рослинних екстрактів, 

тому що абсорбція і біодоступність водорозчинних компонентів зростає 

завдяки їх взаємодії з фосфоліпідами. 
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2. У літературі є дані про фітосоми, що містять переважно рослинні 

екстракти, багаті флавоноїдами, або індивідуальні флавоноїди. Однак дані про 

можливості включення інших рослинних гідрофільних, малорозчинних у воді 

сполук в фосфоліпідні комплекси, відсутні. Це відкриває широкі перспективи 

для досліджень в розробці методів отримання нових фітосомальних форм 

препаратів. 

3. Для фітосом як нової лікарської форми, що розвивається, необхідна 

розробка єдиних підходів до оцінки їх якості. В існуючих літературних 

джерелах методи фізико-хімічної оцінки цієї лікарської форми представлені 

недостатньо, або взагалі відсутні. 
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According to the Regulation of the European Commission No 1223/2009, a 

cosmetic product is any substance or mixture intended for contact and interaction 

with the external parts of the human body (epidermis, hair, nails, lips and external 

genitals), as well as teeth and mucous membranes of the oral cavity with the purpose 

of their cleaning, protection, aromatization, odor elimination, changing their 

appearance, maintaining them in a state of health [1]. 

It should be noted in recent decades, there is growing interest in sustainable 

development among cosmetics companies, R&D laboratories, and consumers 

looking for sustainable, natural products that are safer to health and less toxic to the 

environment. Research shows that cosmetic products that contain natural ingredients 

developed by the cosmetic industry experience higher market growth annually than 

synthetic products [2]. 

Currently, biotechnology has a significant impact on the technology of 

cosmetics and determines the main directions of its development. Cosmetic 

industries use biotechnology to improve the production of most biologically active 

and auxiliary components of cosmetic formulations, as well as to test the biological 

and therapeutic activity of these components on the epidermis, mucous membranes, 

hair, and nails [1]. 

In particular, extensive research is underway on the effect of biologically 

active compounds of various classes on skin changes associated with aging. Thus, 

biotechnology is a promising tool for development of biologically and 

pharmaceutically active included in cosmetics compounds that can slow down the 

aging process [3]. 

As you know, biotechnology uses biological agents (microorganisms, cultures 

of plant and animal cells, as well as enzymes) for the production. In biotechnology, 

enzymatic processes of biosynthesis and biotransformation of biologically active 

compounds, as well as methods of genetic engineering, are widely used. Currently, 

effectiveness of a number of biotechnological origin compounds  has been proven 

during skin care [4]. Examples of obtained anti-aging skin products using these 

biotechnologies are biologically active compounds such as probiotics that form the 

skin microbiome; hydrocolloid – hyaluronic acid; keto derivative of piran, skin 

lightening agent – kojic acid; polyphenol, natural phytoalexin – resveratrol and a 

number of enzymes – protease, proteinenase, amylase, carbohydrase, lipase. In 

addition, the composition of cosmetics includes such biotechnology products as 

epidermal growth factors, biologically active substances of microalgae and 

biologically active substances of animal stem cells. Thus, biotechnology and the 
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cosmetic industry interact closely now through production and use of high quality, 

effective and environmentally friendly ingredients [5]. 

Some popular examples of biotechnology products use in cosmetics 

technology are epidermal growth factor, botulinum toxin, collagen, ceramide. 

Рurification of bioactive substances from complex plant or animal extracts has been 

made possible through the use of techniques such as bioprocessing and 

bioconversion. Аddition of pure bioactive substances to cosmetics has eliminated the 

need to add crude herbal extract, which usually leads to allergy symptoms and other 

side effects [6].  

Recombinant DNA technology and genetic engineering offer great 

opportunities for the stable large-scale production of bioactive substances. It also 

avoids various ethical issues typically associated with the production and extraction 

of molecules such as proteins from the placenta. Strain improvement and metabolic 

engineering solve problems such as closed-loop regulation in large-scale production 

of microbial compounds [6, 7]. 

The growing number of natural ingredients and product safety are driving a 

growing demand for new and more advanced laboratory equipment and the 

development of new analytical methods. Therefore, it is relevant to raise awareness 

of the harmful effects of synthetic compounds and environmental pollution, which do 

not have side effects for humans and can have different therapeutic roles. 
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ІННОВАЦІЙНІ ВИРОБИ В СВІТІ ПАРФУМЕРІЇ 
Демидчук Л.Б. 

Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів, 

dimalv.ua@gmail.com 

 

Кілька століть тому духи були предметом розкоші. Зараз, ставши 

доступною, парфумерія вражає уяву різноманітністю запахів, композицій та 

флаконів. Але й тепер часто аромат і його оформлення є справжнім витвором 

мистецтва. Парфумерний ринок переживає один із найцікавіших періодів у 

своїй історії. Йдуть на другий план світові бренди, тоді як нішева парфумерія 

набирає популярності і стає законодавцем «ароматної моди».  

Парфумерія починає нову сторінку своєї історії, і якою вона буде, вже 

показують деякі сміливі бренди. Вони змінюють як «хімічність» 

(технологічність), способи нанесення парфуму, так і саме уявлення про цей 

продукт. Що тільки не робили з ароматами в минулі часи: ними обкурювали, 

їх підпалювали, розпорошували, наносили на шкіру і навіть пили. Вчені навіть 

створюють парфуми, які пахнуть, як вимерлі рослини та квіти. Наприклад, 

компанія Ginkgo Bioworks, спеціалізацією якої є синтетична біологія, 

займається розробкою парфумерної лінії, яка міститиме запахи рослин, що 

вимерли за останні 200 років. Щоб отримати запахи рослин, які вже не 

існують, прищеплюють ДНК з вимерлих рослин до дріжджів, вирощених в 

лабораторії генної інженерії в Бостоні (США) [1]. 

На тлі повальної моди споживчої спільноти на натуральність і 

природність, духи Molecules Escentric стали справжнім виходом за звичні 

рамки. Ідея парфумера Геза Шоен (Geza Schön) – натхненника і творця марки 

Escentric Molecules – внесла певний сумбур в парфумерний світ. За фактом 

елегантність і мінімалізм хімічної сполуки (всього однієї молекули) в ароматі 

сприяла здатності підкреслити красу і універсальність парфумерного 

виробу [2]. 

Проте концепція духів Molecules залишється для багатьох не до кінця 

зрозумілою. Часто ті, хто тестував духи Escentric Molecules, задаються 

питанням: «Чому я (буває, навіть оточуючі) не відчуваю запах Molecule?» 

Дехто може не тільки усвідомити, що, наприклад, парфуми Molecule 02 на їх 

шкірі нечутні, але і навіть відчути запах спирту або іншої хімії. У чому ж 

причина такої вибірковості, і чому духи Molecules, ціна на які вважається дещо 

завищеною для таких властивостей, настільки різні на кожному?  

Першою причиною того, що для декого на ньому Molecules «не пахне» – 

це вибірковість рецепторів людини. «Провиною» Гези Шоен є лише те, що він 

в черговий раз нагадав, що організми людини завжди індивідуальний. Всі 

органи чуття мають вибірковість. Ім'я цієї особливості – виборча аносмія. 

Найчутливіші до ароматів – немовлята, які з кожним днем втрачають частину 

гостроти нюху, і в рік у них практично немає і половини можливостей 
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понюхати все. А до 50 років сприйняття запахів людиною зовсім 

змінюється [2]. 

Для того, аби людина змогла відчути запах, молекули речовини фізично 

повинні досягти рецепторів в носі, але це надано не всім запахам. Для цього 

аромату треба бути досить летючим, а розмір його молекули – бути не більше 

350 мкм. Наприклад, «великі», прикордонні розміри у речовин, які ми 

відчуваємо (мускусні, деревні або амброві запахи) можуть вловити не всі. Зате 

легкі, як наприклад, евгенол, може відчути майже кожний. Часткова аносмія – 

всього лише особливість організму, притаманна навіть парфумерам. А іноді, 

щоб відчути запах окремої речовини, її треба ввести до певної суміші. Тому, 

якщо виникає бажання придбати парфуми Molecules, але виникають сумніви 

щодо особистого «спілкування» з ними, слід оцінити, наскільки наявна 

чутливість до важких, «громіздких» запахів з ряду амбрових і мускусних.  

 Другою причиною є адаптація. Повсякчас ми оточені ароматами, 

запахами, так званим, амбре. Деякі з них стають фоновими, рецептори до них 

звикають, і мозок перестає відокремлювати їх від інших (наприклад, запах 

власного тіла або приміщення, де перебуваємо тривалий час). Це і називається 

нюховою адаптацією. Коли в мозок надходять повідомлення про новий запах – 

відбувається його порівняння з «базою» попередніх запахів. Чим ближче 

новий аромат до вже відомих, тим менш гостро організм реагує на запах.  

 Запахова втома є третьою причиною. І тут, знову ж таки, проявляється 

особливість рецепторів. Коли речовина потрапила в рецептор вперше – він 

реагує на це імпульсом. Чим частіше ця ж речовина потрапляє в рецептор – 

тим менше ймовірність його сприйняття. На практиці це означає наступне: 

якщо кожен день наносити один і той же аромат, то незабаром він може стати 

невідчутним. Для рецепторів це вже не «новинка», а, відповідно, немає 

потреби «здіймати тривогу». Одна з найважчих для нашого носа ситуацій, це – 

парфумерний магазин. Такої великої кількості ароматів вистачає на кілька 

хвилин, після чого гострота нюху починає зменшуватись практично до нуля. 

Знайомитися з новим ароматом в такій обстановці – все одно що намагатися 

оцінити витончений десерт після споживання кілограма цукру. Дізнаватися 

про новий парфум слід в спокійній ситуації, де інші запахи є нейтральними. 

Тому не варто гостро реагувати суспільне ставлення до духів Molecules, 

відгуки на які не завжди є позитивними. Спробуємо акуратно їм заперечити. 

Адаптація і втома від аромату проявляється у випадках, коли «втома» 

від запаху однієї речовини стає блокатором для сприйняття іншої. Наприклад, 

спирт може перебити сприйняття інших нот піраміди запахів, тому в цьому 

випадку потрібно почекати випаровування блокуючої речовини із суміші. 

Піонерами в ніші синтетичних ароматів від Гези Шоен стала пара 

парфумів Escentric 01 та Molecule 01, які з'явилися в 2006 р. і стали воістину 

революцією в парфумерному світі (рис. 1). Їх основним компонентом є 

аромохімічна речовина Iso E Super (7-ацетил, 1,2,3,4,5,6,7,8-октагідро-1,1,6,7-

тетраметил нафталін). Її особливість – універсальність, вона ідеальна в 

поєднанні з іншими парфумерними інгредієнтами, сама будучи прозорою. 
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Сприймається вона, як деревино-амбровий аромат, в якому є щось від кедрової 

деревини та огортаючої тягучості феромонів.  

 

 

 
Escentric 02 

  

 
Molecule 05 

Escentric 01 Escentric 03 Escentric 04 

   
Molecule 01  Molecule 03 Molecule 04 

 

Рис.1. Асортиментна лінійка парфумерного бренду Escentric Molecules  

Джерело: [3] 

 

Наявність Iso E Super в Escentric 01 і однокомпонентному Molecule 01 

принесло цим парфумам славу афродізіака за ефект привабливості, який вони 

дають, розкриваючись на шкірі. І все ж, різниця між ароматами в цій парі є. 

Якщо опис духів Molecule 01 можна звести до всього одного компоненту, який 

сольно гастролює по шкірі власника, розкриваючи його особистий, 

неповторний аромат, то духи Escentric 01 містять додатково ноти ірису, 

лимона і кокетливі відтінки рожевого перцю, що дає більш літнє, свіже 

«звучання» рідині. Molecule 01 – це результат дії одного складового 

інгредієнта, молекула якого на багато що здатна. Escentric 01 здатний 

розбудити емоції, розкриваючись свіжо, по новому, яскраво і приваблююче. 

Наступною парою ароматів є Molecule 02 та Escentric 02. Крім 

збільшення вдвічі змісту молекули Iso E Super, аромати склали композицію у 

вигляді амброксану (синтетичний аналог сірої амбри). Афродизіак у квадраті – 

так можна описати враження від ароматів Molecule 02. Парфум Molecule 02, 

став продовженням серії, а у поєднанні з амброксаном набув додаткової 

принадності і витонченості. Контактуючи з тілом людини, аромат утворює 

тонкий, ледь відчутний запах, який на рівні підсвідомості змушує оточуючих 

сприймати власника специфічно привабливіше. Духи Escentric 02 крім 

прославлених амброксану та Iso E Super, містять нотки витонченого жасмину і 

ірису, що надає додаткових вишуканості і спокою. Сприйняття цього парфуму 

більш ніжне, витончене і благородне. 

Надалі з’явилася третя лінійка, Escentric Molecule 03. Цього разу сольну 

партію почав відігравати Ветівер. Молекула vetiveryle acetate повністю 

відповідає чистій, свіжій, димно-трав'яній ноті Ветіверу, який визнаний та 

вважається феромоном. Парфум Molecule 03 є універсальним. Його чарівний 
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аромат підходить чоловікам, підкреслюючи їх елегантну брутальність, і 

підходить жінкам, розкриваючи їх ніжну привабливість. Парфуми Escentric 

Molecule 03 підкреслені додатковими свіжими нотами імбиру з краплинами 

перцю та лайму, квітковими доповненнями нот жасмину та ірису з чайними 

акордами. Також композицію збагатили ноти мускусу, сандалу і теплі ноти 

шкіри з деревиною. Escentric 03 теж є ароматом-унісекс, розкриваючи кращі 

грані індивідуальності і витонченого стилю власника, незалежно – це стильний 

джентльмен чи витончена сучасна мешканка мегаполісу. 

В 2017 р. Геза Шоєн представив парфумерному світу продовження 

своєї знаменитої лінійки молекул – аромати Molecule 04 та Escentric 04. Цього 

разу в основу інноваційних формул була покладена молекула Javanol, яка за 

задумом, переплітаючись з запахом шкіри повинна створювати ефект майже 

наркотичної привабливості. Molecule 04 – на 100% складається з однієї єдиної 

молекули Javanol з відтінками рожевого грейпфрута, ягодами ялівця, рожевим 

перцем і акордом марихуани. 

Підсумовуючи варто зазначити, що парфуми Escentric Molecules варті 

того, щоб з ними познайомитися. Адже вони настільки ж оригінальні, 

наскільки  і класичні по відношення до запаху тіла, розроблені таким чином, 

щоб виявити найкраще, вони «грають» на мінімалізмі, розкриваючи при цьому 

особливості аромату теплої шкіри їх власника. 
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ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ  
Дец Н.О., Ланженко Л.О. 

Одеська національна академія харчових технологій, 

м. Одеса, Україна, dets.nadin@gmail.com 
 

Кіноа (лат. Chenopōdium quīnoa), або Квиноа – хлібна зернова культура, 

що відноситься до псевдозернових, що виростають на схилах Анд в Південній 

Америці 1. 

Кіноа містить 10–16 % харчових волокон, що стимулюють перистальтику 

кишечника, знижують тиск і ризик розвитку діабету, допомагають очистити 

кишечник від продуктів розпаду і різних токсинів 2.  

Білки кіноа володіють великою біологічною цінністю, легко і практично 

в повній мірі засвоюються в організмі 1,2.  

На ринку України немає молочних продуктів, які були б збалансовані за 

білковим та вітамінно-мінеральним складом, згідно з вимогами нутриціології 

для продуктів харчування вагітних. Склад кисломолочних напоїв не містить 

біологічно активних речовин, що необхідні вагітним у третьому триместрі.  

Тому актуальним є розробка ферментованого напою для харчування 

вагітних жінок у третьому триместрі, який мав би підвищенні пробіотичні, 

антагоністичні властивості та подовження терміну зберігання.  

На кафедрі технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії 

краси ОНАХТ розроблена технологія ферментованого напою для харчування 

вагітних жінок з крупою кіноа.  

В останні 10 тижнів потреба плода в білках підвищується, що може 

викликати в організмі матері білкову недостатність при обмеженні в раціоні 

цих харчових речовин (нутрієнтів). У цьому випадку новонароджені мають 

більш низьку вагу (в середньому на 30–50 г) 3–4. Необхідно враховувати, що 

виражений дефіцит білка в раціоні матері призводить до дефіциту білка та 

енергії у плода, при невеликому дефіциті – плід отримує достатню його 

кількість за рахунок витрачання білкових резервів матері 3–6. Як білковий 

компонент молочної основи для підвищення вмісту білку у продукті обрано 

кашу кіноа з високим вмістом незамінних. 

Для використання крупи кіноа в якості харчового інгредієнта у 

ферментованому напої проводили його підготовку: крупу промивали, 

подрібнювали, проварювали у співвідношенні вода:крупа – 2:1 протягом  

10–15 хв при постійному перемішуванні.  

Авторами встановлена масова частка крупи у ферментованій молочній 

основі на підставі органолептичних (смак та запах, колір, консистенція і 

зовнішній вигляд) та фізико-хімічних показників (титрована кислотність, 

умовна в’язкість). Крупу кіноа вносили у кількості від 10 до 20 % з інтервалом 
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в 5 % у молочну основу після ферментації та визначали показники якості 

дослідних зразків. В якості контролю використовували зразок ферментованого 

молочного напою без використання крупи кіноа. 

Органолептичні показники наведені у табл.1. 

 

Таблиця 1 – Органолептичні показники дослідних та контрольного зразків 

Показник 

Характеристика показника у ферментованому напої з  

масовою часткою кіноа, % 

контроль 10 15 20  

Запах і 

смак 

Чистий, 

кисломолочний, 

без сторонніх 

смаків та запахів 

Кисломолоч-

ний з легким 

післясмаком 

злаків 

Кисломолоч-

ний з легким 

смаком злаків 

Кисломолочний 

з відчутнім 

смаком злаків 

Консистен

ція і 

зовнішній 

вигляд 

Однорідна, 

ніжна, в’язка, 

без відділення 

вологи 

Однорідна, 

в’язка, без 

відділення 

вологи, з 

частинками 

кіноа 

Ніжна, в’язка, 

з частинками 

кіноа по всій 

масі без 

відділення 

вологи 

В’язка, з 

надмірними 

частинками 

кіноа по всій 

масі без 

відділення 

вологи 

Колір 

Кремовий, 

рівномірний по 

всій масі 

Кремовий з коричневими вкрапленнями по всій 

масі 

 

При додаванні кіноа у кількості 10% органолептичні показники 

залишились властивими молочнокислому ферментованому напою, 

консистенція, смак, запах та колір продукту змінилися не значно. При 

додаванні 15% кіноа продукт набув приємного смаку і запаху крупи кіноа, а 

при додаванні 20% – смак і запах крупи кіноа сильно перебиває смак 

кисломолочного напою.  

При додаванні кіноа 10 % умовна в’язкість дослідного зразка складала 

47 сек, тоді як контрольно зразка 40 сек. При збільшенні масової частки кіноа у 

ферментованому напої до 20 % умовна в’язкість продукту збільшилася та 

склала 59 сек.  

Збільшення масової частки крупи кіноа у суміші також впливала на 

титровану кислотність, так при додаванні 10 % крупи кислотність склала 75 °Т, 

15 % – 69 °Т, 20 % – 66 °Т, тоді як титрована кислотність контрольного зразка 

була 81 °Т. 

За результатами проведених досліджень органолептичних та фізико-

хімічних показників для виробництва ферментованого напою на молочній 

основі для харчування жінок під час вагітності обрана масова частка крупи 

кіноа 15 %. 
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Це підвищує його біологічну та  фізіологічну цінність, а також дозволяє 

створити нову лінійку для харчування вагітних жінок. Виробляти продукт 

можна на існуючих молокопереробних підприємствах без їх модернізації.  
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МАЛЮВАННЯ НА ВОДІ. ТЕХНОЛОГІЯ ЕБРУ 
Дістанов В.Б., Кадочкіна В.В., Заліська Т.А., Луценко К.К. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м. Харків, e-mail: distanov@ukr.net 

 

Вираз «вилами по воді писано» не зовсім справедливий. На воді можна 

малювати. Малювання на воді – технологія, яка дозволяє створювати 

фантастичні яскраві фарби, які ефективно перетікають одна в одну. Малювання 

на воді за технологією Ебру означає, що поверхнею для нанесення візерунку 

служить рідина. Правда це не звичайна вода і фарба повинна бути 

спеціальною. 

Ебру – це один з видів старовинного тюрко-ісламського мистецтва, перші 

спогади про нього датуються 12 століттям. Суть даного виду мистецтва 

полягає у взаємодії двох рідин різної консистенції. У ємність наливається вода 

з розчиненим екстрактом гевеї - завдяки цьому вода стає густою. Також 

малювання передбачає використання спеціальних фарб, що містять бичачу 

жовч і мінеральні барвники, - такі фарби досить рідкі, щоб художньо і красиво 

розтікатися по поверхні. 

На протязі століть при виготовленні оригінальних фарб Ебру 

використовуються лише натуральні барвники, які отримують з кольорових 

гірських порід і землі, що вміщують нерозчинні окислені або органічні 

пігменти. Використати масляні барви і анілінові барвники в традиційному 

виготовленні ЕБРУ не має можливості, тому що вони розчиняються в воді, і 

папір до них не сприйнятливий. 

 Ебру – це стародавнє мистецтво малювання на воді. Де і коли зародилося 

мистецтво Ебру, до сих пір залишається невідомим. Батьківщиною Ебру 

прийнято вважати Туреччину, хоча тут це мистецтво лише набуло широкого 

поширення. Зародилося ж воно, за деякими припущеннями, в Індії, потім було 

перейнято персами, від яких перейшло до османів, нинішнім туркам.  

Найдавніша офіційна робота цієї техніки датується тисяча п'ятсот 

тридцять дев'ять роком. Але досконалість цього зображення дозволяє зробити 

висновок, що це мистецтво з'явилося значно раніше [1]. 

У Buntpapier [2], джерелі, що включає опублікований матеріал про Ебру в 

Європі, зазначається, що Ебру вперше виникло у Туркестані. Серед турецьких 

майстрів також подейкують, що малювання на воді бере свій початок у районі 

Бухари. У книзі обговорюється, що шамани в цьому регіоні мали спосіб 

ворожити, коли вони кидали фарбу на водну поверхню і інтерпретували форму. 

Так само Садик Ефенді, важлива фігура в історії ебру, пройшов навчання в 

Бухарі, а згодом приєднався до Озбеклер Теккесі, дервішської ложі, заснованої 

в Стамбулі в 17 столітті, передаючи свої знання наступному поколінню. Одне 

можна сказати точно - Ебру з'явилося на Сході.  

Західної Європи ідея декорування поверхонь за допомогою Ебру досягла 

у середині XVI століття [3]. 



 

236 
 

Подорожуючи, кожна країна адаптувала техніку та змінювала матеріали 

та рецепти відповідно до місцевих матеріалів. Було виконано дуже мало 

корисних ілюстрацій цих практик, і майже жодних вказівок не було записано в 

перші століття ремесла. 

У ті часи митці охороняли такі знання. Секрети, що передавались лише 

підмайстрам, що присягли мовчати, або від батьків дітям. Таке загальне 

ставлення до Ебру існує і сьогодні. Більшість митців дуже стримано ставляться 

до розкриття своїх процесів, матеріалів та джерел, що є основною причиною 

того, що малювання на воді залишається таким екзотичним ремеслом. 

У середині 1800-х років відбулося загальне пожвавлення інтересу до 

Ебру. Це стало декоративним папером, який використовували палітурники, 

затьмарюючи використання друкованих паперів. Велика заслуга повинна бути 

віддана англійцям, які в середині 1800-х видали кілька вичерпних книг про 

мармуровий процес, тим самим виводячи його з таємниці і гарантуючи, що 

мистецтво ніколи не згасне [4]. 

Протягом століть мистецтво Ебру набуло безлічі різних форм. Турки не 

використовували мармуровий папір для палітурки, але за допомогою 

трафаретів, зробили їх елементом образного мистецтва. Вони клали трафарет 

для вирізаного паперу, потім мармурували різні ділянки фігурою людини чи 

тварини. Вони також дуже ефективно використовували мармурові візерунки як 

обрамляючий та межуючий пристрій. Іншим турецьким досягненням, який 

цілком відрізнявся від пізнішого європейського використання, було створення 

фігур, тварин та квітів безпосередньо на мармуровій поверхні за допомогою 

стилуса [5]. 

Коли мармуровість перемістилася в середземноморські країни Іспанії та 

Італії, вона почала переростати в свою сучасну форму. Італійці, і особливо 

венеціанці, взяли мистецтво Ебру і зробили це чудовим процесом для 

створення повторюваних зразків. Донині венеціанці та флорентійці відомі у 

всьому світі своєю технологією. З нижньої Європи він поширився на Францію і 

далі на Голландію та Англію. По дорозі сотні анонімних ремісників, мабуть, 

тисячами годин намагались наново винайти процес, усунути неприємні 

проблеми та знайти нові та кращі матеріали для малювання на воді. 

Суть формування малюнка Ебру зводиться до нанесення крапель фарби 

на поверхню підготовленої води і видозміна її за допомогою спеціальних 

інструментів. Надалі, отриманий візерунок, переноситься на тканину, папір, 

скло або кераміку. 

Щоб малюнок вийшов унікальним використовують різноманітні техніки 

для Ебру.  

Техніка «Баттал Ебру». Дана техніка (рис. 1)полягає в тому, що фарбу 

розбризкують пензлем на поверхню води і той візерунок, який вийшов, просто 

переносять на папір, нічого при цьому не змінюючи. Тобто мінімум 

«втручання» з боку виконавця. (Одне із значень слова battal - «великий, 

розмашистий». І дійсно, коли художник розпилює фарбу, рухи виходять 

розмашисті). На малюнках Ебру, виконаних в цій техніці, яким би високим не 
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був рівень майстерності і умінь виконавця, візерунок формується виключно 

«сам по собі». Деякі вважають таку «мимовільність» недоліком, але це 

характерна особливість battal ebru. Тут художник – всього лише одна зі 

складових, нарівні з водою і фарбою. 
 

 
 

Рис. 1 – Техніка «Баттал Ебру». 
 

Техніка «Освітлене Ебру». Малюнок (рис. 2), виконаний в цій техніці, 

виглядає так, ніби його наносили легкими штрихами. Цей вид Ебру ще 

називають «освітленим», тому що кольори на малюнку виходять 

дужесвітлими. Такий ефект досягається за рахунок того, що фарбу розводять 

великою кількістю води і додають більше жовчі. Освітлені Ебру в основному 

застосовують в каліграфії в якості фону. 
 

 
 

Рис.2 – Техніка «Освітлене Ебру» 
 

Техніка «Ебру шаль». Малюнки (рис. 3), які виходять в цій техніці, 

нагадують орнаменти на традиційних анатолийских хустках і шалях. Звідси і 

назва. Фарбу розбризкують на поверхню води, за допомогою шила формують 

малюнок «припливи і відливи» - проводять їм по поверхні вліво-вправо або 

вгору-вниз, потім з цього ж малюнку роблять кругові рухи шилом. В результаті 

таких комбінованих рухів і виходить малюнок «Ебру шаль». 
 

 
 

Рис.3 – Техніка «Ебру шаль» 
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Техніка «Солов'їне гніздо». Щоб вийшов такий візерунок, фарбу 

розбризкують на поверхню води, після чого беруть шило і роблять їм кругові 

рухи. Спочаткумалюють велике коло, потім - кола меншого діаметру. Так 

виходять «гніздечка». 

 

 
 

Рис. 4 – Техніка «Солов'їне гніздо» 
 

Техніка «Ебру з написом». Інша назва - «вписане Ебру». Це одна з 

найскладніших технік, вимагає багато часу і терпіння. І, звичайно ж, високого 

рівня майстерності. Спочатку робиться сама картинка (як фон) в техніці Ебру, а 

потім за допомогою трафарету наноситься напис. 
 

 
 

Рис. 5 – Техніка «Ебру з написом» 
 

Техніка «Хатіп Ебру». Серед інших технік їй відведено важливе місце, 

оскільки з її допомогою вперше вдалося отримати малюнок, на якому було 

видно орнамент. По суті, ця техніка була перехідним етапом від абстрактних 

текстур до Ебру з зображеннями квітів. Полягає в тому, що на поверхню води 

послідовно наносять кілька крапель фарби так, щоб центри кожної з них 

збігалися (як у концентричних кіл). Потім за допомогою шила надають цим 

колам різноманітну форму, щоб вийшов квітковий орнамент. 

 

 
 

Рис. 6 – Техніка «Хатіп Ебру» 
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Техніка «Фантазійне Ебру». Фантазійне Ебру дає великий простір для 

фантазії художника, що видно вже з назви. Квіти, які виходять при 

застосуванні даної техніки, не схожі на справжні. Вони оригінальні, незвичайні 

і тому дуже привабливі з естетичної точки зору. У цій техніці малюють не 

тільки квіти, а буквально все, що надумає художник. Сьогодні «фантазійне 

Ебру» - одна з найпопулярніших і полюбилися майстрам Ебру технік [6]. 

 

 

Рисунок 7 – Техніка «Фантазійне Ебру»  

Ебру – це давній та елегантний вигляд мистецтва, що часто 

використовується для прикрас папіру для каліграфії, переплета, колекції та 

канцелярського приладдя. При використанні традиційних технічних засобів 

Ебру, кожна робота унікальна, а це означає, що немає двох досконало 

виготовлених однакових паперів з мармуровим покриттям [7].  

Цю техніку широко використовують при створенні об'єктів у різних 

декораціях: матеріали для дизайну інтер'єру, текстилю, поліграфічної 

продукції. Техніку Ебру включили в методи своєї роботи психологи та 

психотерапевти, педагоги, вихователі, лікарі-реабілітологи, ювеліри [8]. 

Метою даної роботи є отримання альтернативних варіантів рецептури 

фарб для малювання на воді за технологією Ебру. 

 Для вирішення цієї задачі розроблений асортимент денних 

флуоресцентних пігментів на акрилатній основі, який зараз є основною 

складовою барв для малювання на воді замість природних компонентів [9-10].  

З використанням цих пігментів розроблені барви на основі бичачої жовчі. 

Отримані результати показують, що отримані барви не поступаються за 

своєю якістю закордонним зразкам. Окрім цього розроблені флуоресцентні 

барви відсутні в закордонному асортименті. 
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БІОТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В КОСМЕТОЛОГІЇ 
Зленко К.А., Масалітіна Н.Ю, Близнюк О.М., Кримець О.М. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут», м. Харків, zlenkok416@ukr.net 

 

На ринку органічних кислот однією з найперспективніших щодо 

використання в різних галузях, зокрема в косметології, вважається молочна 

кислота. Обсяг світового ринку молочної кислоти оцінюється в 2,7 млрд 

доларів США в 2020 році і, як очікується, буде рости із середньорічним 

темпом зростання 8,0 % з 2021 по 2028 рік [1]. Проте наразі, згідно з 

літературними джерелами, частка кислоти для виготовлення засобів особистої 

гігієни та в фармацевтичній галузі не є переважаючою, що свідчить про 

необхідність подальшого розвитку саме цих сфер її застосування [1].  

В косметологічній сфері молочну кислоту використовують для 

безпечного пілінгу шкіри, а також направляють на подальшу переробку 

шляхом перетворення на полімолочну кислоту переведенням її в лактид та 

подальшу полімеризацію з розкриттям циклу в умовах підвищеної 

температури та зниженого тиску [2]. В результаті отримують волокна (нитки) 

певної структури, що мають здатність до ліфтингової корекції обличчя та тіла 

без хірургічного втручання. Такий спосіб дозволяє вводити полімолочну 

кислоту у підшкірно-жирову клітковину та стимулювати синтез власного 

колагенового каркасу. Гістологічні дослідження тканин, в які були 

імплантовані нитки, показують збільшення числа фібробластів, волокон 

колагену та еластину [3].  

Молочна кислота – це одноосновна карбонова кислоту, яка за кімнатної 

температури є безколірною або злегка жовтою сиропоподібною 

речовиною [4]. Її отримують шляхом хімічного синтезу або за допомогою 

ферментативного бродіння. Перший спосіб є дуже енергоємним, оскільки 

отримана речовина є рацемічною сумішшю L- та D-форм молочної кислоти. 

Через це виникає необхідність в розділенні та ретельній очистці кінцевого 

продукту [5]. Як альтернативу було запропоновано використання штамів 

мікроорганізмів як продуцентів кислоти.  

Раніше вважалося, що до синтезу молочної кислоти можливо залучити 

лише паличкоподібні термофільні форми молочнокислих бактерій, оскільки їх 

культивування відбувається за температури 48–50 ºС, що попереджає розвиток 

сторонньої мікрофлори у культуральному середовищі [6]. Проте 

експериментальні дослідження щодо порівняння швидкості росту 

паличкоподібних та кокових форм термотолерантних і термофільних бактерій 

показали, що кокові форми демонструють більшу кількість нарощеної біомаси 

та синтезованої молочної кислоти. Крім того, оскільки кокові форми ростуть 

досить швидко, утворення патогенів в культурі не відбувається [6]. 
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Тому, як удосконалення процесу синтезу молочної кислоти було 

запропоновано використання штаму кокових термотолерантних бактерій виду 

Streptococcus faeсium 3185 Т, культивування якого проводиться за температури 

45 ºС при постійному підтриманні рівня рН. Оскільки встановлено, що за 

16 годин вирощування бактерій можливо проведення 16 циклів синтезу без 

ініціювання реактору та отримання на виході 170 г/л молочної кислоти з 

кожного циклу, що перевищує вихід при культивуванні лактобацил в 

1,5 рази [6]. 

Молочна кислота, яка використовується в косметологічній та 

фармацевтичній промисловості має бути високої чистоти (ступінь очищення 

не менш ніж 90 %) [7]. Для досягнення цієї мети було обрано спосіб очищення 

молочної кислоти за допомогою нутч-фільтру [8], нанофільтраційної 

мембрани та подвійного упарювання на вакуум-випарній установці. 

Використання такого покращеного способу очистки дозволяє отримати 

продукт з кінцевим ступенем очищення до 96 % [7].  

Таким чином, впровадження у виробництво запропонованих 

удосконалень дозволить отримати продукт високої якості, знизить 

енерговитрати й втрату сировини, а також буде сприяти просуванню її на 

ринку косметичної продукції. 
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АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБНИХ 

ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ПРОДУЦЕНТІВ 
Іванова А. В., Бєлінська А. П. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м. Харків, alinivanova25@gmail.com 
 

Випічка хліба на дріжджах є одним із найдавніших біотехнічних 

процесів, при випіканні хліба в його заготовках перетікає ряд складних 

процесів, зокрема теплофізичні, біохімічні, мікробіологічні та колоїдні, які в 

сукупності визначають якість продукції, що одержується. Асортимент 

хлібобулочних виробів характеризується великою різноманітністю і включає 

близько тисячі найменувань. Сучасний процес випічки може використовувати 

переваги біотехнологій у найширшому сенсі: від удосконалення зернових 

культур і заквасок за допомогою технології рекомбінантних ДНК, за рахунок 

використання ферментів як допоміжних засобів обробки, до застосування 

передових технологій періодичної та безперервної ферментації [1]. 

До основної сировини виробництва хліба належить пшеничне та житнє 

борошно, дріжджі хлібопекарські, сіль, вода; до додаткової – сировина, що 

застосовується згідно з рецептурою для надання виробам відповідних 

органолептичних та фізико-хімічних властивостей: цукор, жир, молоко тощо. 

Провідна роль належить продуцентам Saccharomyces cerevisiae. Підготовка 

борошна включає операції просіювання, пропускання через магнітні 

сепаратори і змішування декількох партій борошна. Температуру води на заміс 

визначають з огляду на температуру борошна і її питому теплоємність за 

спеціальними формулами. Дріжджі переводять у стан суспензії в теплій воді. 

Замішування опари і тіста повинне забезпечити рівномірний розподіл у цих 

напівфабрикатах рецептурних компонентів і одержання їх з визначеними 

структурно-механічними властивостями. Ступінь зрілості тіста визначають за 

його розпушеністю і визначеним значенням кислотності. При шумуванні 

проводять обминання, головною метою яких є переміщення дріжджів на нові 

місця у живильному середовищі і видалення великих пухирців вуглекислого 

газу з тіста. Після формування виробів проводять розстоювання у спеціальних 

камерах за температури 35–40 °С і вологості повітря 80–85 %. Тривалість 

розстоювання залежить від маси тістової заготівки, рецептури хліба, якості 

борошна. Випікання виробів проводиться у спеціальних печах при температурі 

210–280 °С. Тривалість випікання залежить від розмірів виробів. У ході 

випікання формується м'якушка, а на поверхні виробів – скоринка, яка 

забарвлюється в коричневі тони за рахунок реакції меланоїдиноутворення, при 

цьому утворюються речовини, що додають хлібові специфічний запах. При 

випіканні хліба відбувається втрата маси виробів, що складає 6–14 % [2].  

Варто відзначити, що Saccharomyces cerevisiae як продуцент поєднує 

деякі властивості прокаріотів (швидке зростання на дешевих поживних 

середовищах, простота генетичних маніпуляцій) та еукаріотів (протеолітичний 
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процесинг, фолдинг, утворення дисульфідних зв'язків та ряд інших 

еукаріотичних модифікацій білків). Але недоліками дріжджів є неможливість 

їх високощільного культивування, обмежена секреторна здатність, 

надлишковий характер глікозилювання білків [3]. 

При виробництві хліба тісто готують також за допомогою закваски, які є 

змішаними культурами дріжджів і молочнокислих бактерій, що забезпечує 

розпушення тіста і накопичення органічних кислот, зокрема молочної. 

Співвідношення молочнокислих бактерій і дріжджів в густих житніх заквасках 

становить 80:1, а в житніх заквасках без заварки – 40:1, тобто в дозріванні 

житнього тіста провідна роль належить молочнокислим бактеріям. Як 

продуценти застосовують Lactobacillus рlantarum, або Lactobacillus brevis i 

Lactobacillus fermentum [1]. Продукт, виготовлений за означеною 

біотехнологією, дозволяє отримати максимум поживних речовин таких як 

білки, вуглеводи, вітаміни груп В, РР, солі кальцію, заліза, фосфору тощо. 

Нещодавні розробки у фундаментальній біології, біохімії, а також 

досягнення технологічних підходів та відкриття нових ферментів розвинули 

потенціал застосування ферментів у різних галузях харчової промисловості, 

включаючи виробництво хліба. Застосування ферментів у хлібобулочних 

виробах не тільки покращує властивості тіста, такі як газоутримуюча здатність, 

м'якість м'якуша, водо поглинаюча здатність та інші, але й покращує харчовий 

статус продукту. Як відомо, мікробіологічні джерела ферментів мають безліч 

переваг перед рослинними і тваринними. Широкий спектр мікробних 

ферментів, а саме ксиланази, фітази, різні види амілаз, протеаз, а також 

целюлази, глюкооксидази, ліпази тощо покращують харчову цінність, 

структурно-механічні та органолептичні властивості хліба [4]. Тому Створення 

нових технологій виготовлення хлібобулочних виробів поліпшеної якості на 

основі регулювання існуючих та розробки нових біотехнологічних процесів 

виробництва дозволить розширити асортимент та збагатити на ряд біологічно 

активних сполук цей важливий продукт харчування.  
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Раніше була виконана оглядова робота [1], що стосувавлася сучасних 

напрямків та проблем розвитку технології отримання пектину, серед яких 

відзачалося використання замість кислот для екстракції протопектину, що 

міститься в рослинних тканинах, ферментних препаратів. Відзначено [1], що 

ферментних препаратів, які є здатними селективно відокремлювати пектин від 

протопектину, не руйнуючи при цьому сам пектин, в даний час не існує. В 

монографії [2] зауважено, що каталізаторами гідролізу є водневі або 

гідроксильні іони, а також швидкість гідролізу протопектинового комплексу 

збільшується в присутеності ферментів, однак при ферментативному каталізі 

пектинові речовини руйнуються за глікозидними звязками і при цьому 

макромолекули пектину зазнають деструкції на короткі ланцюжки. Отже, 

згідно [2] ферментативний гідроліз можна використовуваати для отримання 

пектинів з невеликою молекулярною масою.  

В моногафії [3], яка стосується фізичних способів отримання пектину, 

приведено короткий огляд літератури із застосування ферментативних 

препаратів для екстракції пектинових речовин і стверджується, що цей 

напрямок є наибільш перспективним способом одержання пектину, оскільки 

ферментативний гідроліз відбувпається в більш мяких умовах та забезпечує 

максимальний вихід пектинових речовин.    
Згідно роботи [4] ферментні препарати, що застосовуються для гідролізу, 

умовно поділяються на три групи: 1) препарати, які гідролізують структурні 
полісахариди рослин – целюлозу та геміцелюлози і дія яких полягає у 
руйнуванні внутрішніх зв’язків в молекулах полісахаридів, а також кальцієвих 
містків та бічних ланцюжків, що зєднують пектинові речовини з іншими 
полісахаридами тканини рослин; 2) мацеруючі ферменти, які діють 
безпосередньо на структуру молекули пектину і серед яких виокремлюють два 
основних ферменти: поліметилгалактуронатліазу (або пектат-транс-еліміназу), 
яка каталізує розчеплення α-1-4 глікозидних зв’язків пектину з утворенням 
ненасиченого зв’язку між четвертим и п’ятим атомами вуглецю в молекулі 
галактуронової кислоти, а також ендополіметил-галактуроназу, яка відноситься 
до гідролаз та здійснює розрив всередині полімерного ланцюга лінійних 
зв’язків в молекулах полігалактуронової кислоти; 3) ферменти, які відносяться 
до пектинестеразам та відщеплюють метоксильні групи в молекуле пектину з 
нагромадженням вільних карбоксильних груп, що здатні зв’язувати іони 
важких металів. Застосування ферментів першої групи сприяє збільшенню 
виходу пектину при екстракції внаслідок вивільнення структурно звязаних 
пектинових речовин, що досягається при розриві клітинної структури 
пектиновых веществ. Ферменти другої групи дають можлтвість перетворити 
нерозчинні форми пектину в розчинні внаслідок чого збільшується вихід 
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пектину. Третя група ферментів знижує ступінь естерифікації і покращує 
комплексоутворюючу здатність пектинових речовин, які застосовуються для 
отримання пектинів медичного призначення [5, 6]. Зокрема описано [6], що 
використання препарату «Пектинекс Ультра СП-Л» для попередньої 
ферментативної обробки сировини до стадії кислотного гідролізу пектину з 
нормою 4–6 од. /100 г сировини є достатнім, щоб підвищити 
комплексоутворюючі властивості пектинового продукта до 450–570. 
Зауважимо, що робота [3] охоплює дані до 2002 року. Результати нових 
досліджень ферментативної екстракції у виробництві пектинів відображено у 
бібліографічному покажчику з виробництва та використання пектинів у 
харчові промисловості [7], а також в огляді [8], як і застосуванні ферментів у 
виробництві соків [9]. 
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ВЛАСТИВОСТІ КОНОПЛЯНОЇ ОЛІЇ 
Котляр Є.О., Гладкіх Р.І. 

Одеський національний технологічний університет, 

м. Одеса, Україна,  e-mail yevhenii11@ukr.net 

 
Конопляна олія     жирна рослинна олія, яку отримують із плодів (насіння) 

конопель, зазвичай шляхом гарячої вичавки [1]. Конопляна олія має 

зеленуватий відтінок, залежно від способів отримання, може бути темною і 

світлою. Йодне число − 145…167. Конопляна олія містить, (%): 

5,8…9,9 − пальмітинової, 1,7…5,6 −  стеаринової, 6…16 − олеїнової, 36…50 − 

лінолевої, 15…28 – ліноленової кислот [2]. За вмістом омега-3 і омега  6 

поліненасичених жирних кислот, рекомендованих при профілактиці та 

лікуванні захворювань серцево-судинної, нервової системи, ожирінні, майже 

наздоганяє лляну олію. Вона багата антиоксидантами, фітостеролами, 

жиророзчинними вітамінами і мінеральними речовинами [3]. Як лікувальний 

засіб, у народній медицині застосовують для лікування: інфекційно-запальних 

захворювань верхніх дихальних шляхів, шкіри, суглобів (ревматоїдний артрит), 

жовчного міхура (холецистит), при гормональних порушеннях, зниженні 

імунітету і туберкульозі. У косметології вона застосовується для лікувальної 

косметики. У хімічній промисловості: за хімічним складом конопляна олія 

ближче інших до лляної олії і в ряді випадків може її замінити у виробництві 

оліф, лаків і фарб, так як конопляна олія швидковисихаюча [4]. У рибальстві 

ефективна для підгодовування при ловлі риби. Наразі через ратифікацію у 

1961 році конвенції ООН «Про наркотичні засоби», виробництво конопляної 

олії ускладнено через жорсткі вимоги до культивації конопель і охорони її 

посівів. На рисунку 1 наведений зразок насіння досліджуваної олійної коноплі. 

 

 
Рис. 1 – Зразок насіння коноплі олійної. 

 

У таблиці 1 наведені отримані результати досліджень. 
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Таблиця 1 – Показники якості зразку насіння коноплі олійної 

Сор, 

% 

Вологість, 

% 

Вологість у 

м'ятці, % 

Олійність, 

% 

Кислотне 

число у  

насінні 

коноплі, 

мгКОН/г 

Кислотне число 

у пресовій 

конопляній 

олії,  мгКОН/г 

5,3 9,0 7,3 21, 05 0,4 0,6 

 

Отримані фізико-хімічні результати досліджень свідчать про те, що 

олійна конопля може бути застосована у олійно-жировій галузі. При дегустації 

отриманої олії з насіння коноплі вона мала тільки позитивні відгуки 

респондентів. 

Отримання олії з насіння коноплі пресовим методом. Одним із способів 

отримання рослинних олій є пресування, як холодне так і гаряче, температура 

якого може коливатись в залежності від якості сировини, способу та 

застосованого обладнання. Для холодного пресування − 60…80 
0
С, для 

гарячого − 90…110 
0
С. 

При переробці насіння коноплі доцільно проводити зволоження м’ятки 

до надходження на преса. Для подолання або помітного ослаблення сил, що 

зв'язують олію з поверхнею частинок м'ятки,  полегшення її відділення від не 

жирових компонентів, служить процес волого теплової обробки. Цей процес 

полягає в обробці м'ятки вологою і теплом при інтенсивному перемішуванні та 

доведенні вологості і температури одержуваного товару, так званої мезги, до 

нормативних показників.  

Після обробки мезґа потрапляє у прес для остаточного знімання олії. 

Призначений метод гарячого чи холодного пресування  (Extra Virgin) і є 

складовою частиною технологічної лінії по виробництву рослинних олій. 

Отримана пресова конопляна олія холодного віджиму представлена на 

рисунку 2. 

 
Рис. 2. Конопляна пресова олія холодного віджиму. 

 

Висновки: дослідили олійну коноплю та олію з її насіння, яку 

отримували шляхом холодного пресування, на фізико-хімічні і органолептичні 

показники. Отримані результати є досить позитивні, які дозволяють 

впевнитись, що конопляна олія є конкурентною поряд з іншими оліями у 

медицині та промисловості. 
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КОСМЕТИЧНОГО КРЕМУ ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
Куник О.М., Сарібєкова Д.Г. 
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Косметичні засоби лікувально-профілактичного призначення з’явилися 

на початку 70-х років XX століття в Європі [1]. Сьогодні косметичні засоби 

лікувально-профілактичного призначення складають 5,4 % від усієї 

косметичної продукції, що реалізується в Україні, та 3,4 % від асортименту 

фармацевтичного ринку [2]. Український ринок косметичних засобів 

лікувально-профілактичного призначення налічує близько 45 зареєстрованих 

торгових марок зарубіжного і вітчизняного виробництва. Близько 40 % 

представлено лінією французьких косметичних засобів лікувально-

профілактичного призначення марок «Vichy», «Avene», «RoC», «Uriage», 

«Ducray», «Lireac», «Ozon», «Galenic», «Klorane», «Elansil» і ін. Косметичні 

засоби лікувально-профілактичного призначення Німеччини складають 15 % і 

основними торговими марками є: «Annemarie Borlind», «KOKO GmbH & Co 

KG», «Sebamed», «Medopharm» і «WT – Methode Wewering & Thimbach GmgH». 

11 % – це засоби Італії торгових марок: «Nature’s», «Fanghid’alga Guam», 

«Terme di Chianciano», «Cosmeci aromatica» і «Clinians». Інші закордонні 

виробники (Словенія, Польща, Іспанія, Таїланд, Англія, Шотландія, Росія) 

досягають близько 25 %. До косметичних засобів лікувально-профілактичного 

призначення вітчизняного виробництва належать марки: Hirudo Derm (Біокон), 

Bishoff, Космедфарм, AIM, Amrita, Юніс, ELFA (Зелена Аптека) – близько 

9 % [3]. 

У Державній Фармакопеї України відсутнє визначення косметичних 

засобів лікувально-профілактичного призначення. Згідно дослідженням, 

проведеними науковцями Національного фармацевтичного університету, 

лікувально-косметичні засоби – це клас лікарських засобів, оригінальних за 

формулою, речовиною чи технологією виробництва, що впливають як на 

поверхневий роговий, так і на глибинні шари шкіри, забезпечуючи лікувальний 

та естетичний ефекти [4]. 

У раніше проведеній роботі [5] було розроблено склад косметичного 

крему лікувально-профілактичного призначення на основі нерафінованих 

рослинних олій вітчизняного виробництва та діючих речовин (альфа 

токоферолу ацетат, аскорбінова кислота, ретинолу ацетат) у складі 

ліпосомальної системи доставки Pro-Lipo Neo.  

Мета роботи полягала у розробленні технологічної схеми виробництва 

запропонованого складу косметичного крему лікувально-профілактичного 

призначення згідно [6], рис. 1. 
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Рис. 1 – Технологічна схема виробництва крему косметичного (сірим кольором 

позначені критичні стадії та критичні контролі в процесі виробництва). 
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Сполуки класу діариліденциклогексанонів є перспективними 

компонентами фото-активних рідкокристалічних полімерних систем, мають 

сольватохромні властивості, що дозволяє використовувати їх в якості зондів 

для визначення полярності середовища [1]. Крім того, сполуки цього класу 

проявляють високу цитотоксичність по відношенню до ракових клітин 

людини [2]. При цьому велике значення мають структурні фактори, зокрема, 

наявність певних замісників в ариліденових та циклогексаноновому 

фрагментах, просторова будова молекули в цілому. Все це обумовлює високий 

науковий інтерес до досліджень діариліденциклогексанонів. 

Для синтезу похідних діариліденциклогексанонів може бути використано 

декілька підходів. Симетричні діариліденциклогексанони 1 були нами 

синтезовані безпосередньо з циклогексанону та двох еквівалентів відповідного 

ароматичного альдегіду [3]. Реакція здійснювалась шляхом перемішування 

суміші вихідних сполук в етанолі, у присутності сухого хлороводню протягом 

6 годин. Цільові діариліденциклогексанони 1 були отримані з добрим виходом 

(45–92 %). 
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Для синтезу несиметричних діариліденциклогексанонів 3 існують два 

способи. В першому варіанті синтезу спочатку може бути отриманий 

відповідний моноариліденциклогексанон 2. Реакція здійснюється при 

кімнатній температурі шляхом перемішування протягом 4 годин суміші 

вихідних сполук з диметилкарбаматом диметиламонію (DIMCARB), який 

одночасно є каталізатором і розчинником. На другій стадії отриманий 

моноариліденциклогексанон 2 реагує з альдегідом в етанолі при кімнатній 

температурі протягом 1–6 годин (в залежності від природи альдегіду) в 

присутності гідроксиду натрію, який є каталізатором [4]. 

 

 

Іншим шляхом отримання несиметричних диариліденциклогексанонів 3 є 

синтез N-(1-циклогекиніл)піролідину безпосередньо з циклогексанону та 

піролідену у толуолі, що каталізується п-толуенсульфоновою кислотою та 

проводиться при кип’ятінні з випаровуванням води, яка утворюється. Після 

цього без додаткової очистки проміжного продукту проводять реакцію з 

відповідним бензальдегідом при 80
o
C та наступним гідролізом водою з 

отриманням цільової проміжної сполуки. Отриманий попередньо очищений 

моноариліденциклогексанон 2 вводять в реакцію з ароматичним альдегідом. 

Процес відбувається у спирті протягом 12 годин при кімнатній температурі в 

присутності каталізатора – гідроксиду натрію. Це дозволяє отримати цільові 

сполуки 3 з виходом 65–77 % [5]. Для отримання несиметричних 

діариліденциклогексанонів 3 нами був обраний останній метод. 
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Нами були досліджені спектрально-люмінесцентні та фотохімічні 

властивості симетричних діариліденциклогексанонів 1a, 1b, 1c в розчинниках 

різної природи і полярності: циклогексані, метанолі та ацетонітрилі. 

В електронних спектрах поглинання сполук 1 a, b, c спостерігається 

інтенсивна довгохвильова смуга S0 → Sππ* переходу. Завдяки наявності 

карбонільної групи нижнім збудженим синглетним станом є стан S(nπ*), але 

через низьку інтенсивність смуга переходу S0 → Snπ* повністю перекривається 

на 2–3 порядки більш інтенсивною смугою S0 → Sππ* переходу. Флуоресценція 

у всіх досліджуваних сполук відсутня. 

Рисунок 1 – Електронні спектри поглинання розчину сполуки 1с в ацетонітрилі 

при опроміненні на λ* = 365 нм. 

При опроміненні розчинів досліджуваних сполук 1 a, b, c 

ультрафіолетовим світлом з довжиною хвилі λ
*
=365 нм в електронних спектрах 

поглинання спостерігається гіпсохромний зсув смуги π → π* переходу і 

зменшення його інтенсивності. В спектрах наявні чіткі ізосбестичні точки, що 
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свідчить про протікання тільки одного фотохімічного процесу. Подібні зміни 

характерні для E,Z–фотоізомерізації навколо подвійного зв’язку. 

Оскільки ариліденові фрагменти в молекулах досліджуваних сполук 

симетричні, цілком імовірно, що відбувається E,Z–фотоізомерізація відносно 

обох подвійних зв’язків в ариліденових фрагментах молекули: 

 

Відомо, що для збудженого стану Sn,π* характерна ефективна 

інтеркомбінаційна конверсія Sn,π* → Tπ,π*. Це пояснює протікання 

безвипромінювальної дезактивації синглетного стану шляхом 

інтеркомбінаційної конверсії, що є причиною відсутності флуоресценції у 

сполук 1 a, b, c. Також можна припустити, що ізомеризація, яка є результатом 

обертання ариліденових фрагментів молекул навколо подвійних зв’язків, 

відбувається у триплетному стані, де порядок подвійного зв’язку суттєво 

знижений.  

Введення метоксигруп в орто-положення фенільних фрагментів сполуки 

1с порушує планарність ариліденових фрагментів молекул через стеричні 

ускладнення і внаслідок цього послаблює супряження в π-системі. Це находить 

відображення в гіпсохромному зсуві смуги S0 → Sππ* переходу в спектрі орто-

заміщеного похідного 1с порівняно з пара-заміщеним 1b. Також 

спостерігається значне падіння коефіціенту молярної екстинкції (ε), що 

свідчить про зменшення вірогідності зазначеного переходу. Подібні зміни 

відбуваються в усіх використаних розчинниках (табл. 1). 

 

O 

R 1 

R 2 R 2 

R 1 O R 2 R 2 

R 1 R 1 

hν 

Е 

Z 1a – R1 = CH3, R2 = H;    1b – R1 = OCH3, R2 = H; 

1c – R1 = H, R2 = OCH3 

Таблиця 1. Спектральні характеристики сполук 1b та 1c. 

Розчинник 
λmax, нм εmax, л⋅моль

−1⋅см−1
 

1b 1c 1b 1c 

циклогексан 347 335 26940 9960 

ацетонітрил 354 345 38130 23990 

метанол 362 348 32740 17570 
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Для дослідження фотохімічної активності розчини сполук опромінювали 

ультрафіолетовим світлом (λ* = 365 нм) ртутної лампи високого тиску ДРШ-

250 з монохроматором МДР-12. За ходом фотохімічної реакції спостерігали за 

допомогою спектрів поглинання. Спектри поглинання вимірювали на 

спектрофотометрі Cary 3500 G9864A. Концентрація досліджуваних розчинів 

складала 2×10
-5

 моль/л, товщина поглинаючого шару 1 см. Всі розчинники та 

вихідні речовини для синтезу були комерційно доступні і використовувалися 

без додаткового очищення. 

Таким чином, досліджувані діариліденциклогексанони з різними 

замісниками можуть бути отримані з досить високими виходами. Ці сполуки 

ефективно ізомеризуються при опроміненні ультрафіолетовим світлом і 

демонструють вплив будови їх молекул на спектральні та фотохімічні 

властивості, що робить їх перспективними для подальшого дослідження. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКІВ В БІОТЕХНОЛОГІЇ 

КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

 З ЕКСТРАКТОМ СОЛОДКОВОГО КОРЕНЮ 
Мамедова П.Х., Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю. 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут, м. Харків, Україна, onbliznjuk@ukr.net 
 

Роль лікувальних, косметичних та профілактичних засобів у забезпеченні 

здоров'я та краси шкіри сучасної людини стає все більш значущою. Серед 

рослин та витягів з них, що мають виражену регенеруючу та імуностимулюючу 

дію, найбільший інтерес, останнім часом, викликає корень солодки та її 

похідні. Основною діючою речовиною кореня солодки є гліциризинова 

кислота, що характеризується імуностимулюючою, регенеруючою, 

антиоксидантною та протизапальною дією. Аналогічні властивості мають 

також солі гліциризинової кислоти. Екстракт містить природні поверхнево 

активні речовини, що сприяють глибшому очищенню шкіри, чинить активну 

протизапальну, спазмолітичну та заспокійливу дію, відбілює шкіру, активізує 

водно-сольовий обмін. Сума сапонінів, що містяться в рослині, має 

противірусну дію; флавоноїди характеризуються антибактеріальними 

властивостями; зміцнюють капіляри та нормалізують імунітет шкіри. 

Підвищують цінність кореня солодки також його імуномодулюючі властивості. 

Гліциризинові кислоти та їх похідні стимулюють вироблення антитіл у 

культурі лімфоцитів людини, посилюють фагоцитоз макрофагів, підвищують 

активність лізоциму та титр антитіл, що сприяє їх використанню як 

стимуляторів неспецифічного імунітету [1–3].  

Однією з основних складових крему є структуроутворюючий компонент, 

що забезпечує необхідні структурно-механічні властивості, безпеку, гарний 

товарний вигляд косметичної продукції [3]. Як утворюючий структуру 

компонент косметичного крему застосовували гідрофільну основу – гель метил 

целюлози (МЦ) з концентрацією 3,2 %, що відзначається ніжною 

консистенцією, гарно розподіляється та легко змивається зі шкіри. Гель 

виготовляли на основі екстракту кореня солодки, отримали однорідну прозору 

в'язку масу темно-коричневого кольору. Також для створення крему, що 

містить природний фітокомплекс з екстракту кореня солодки, у тому числі 

ліпофільні речовини, виготовляли методом бісмацерації масляний екстракт 

кореня солодки у співвідношенні 1:5. Як екстрагент використовували олію 

оливкову. Отриманий масляний екстракт кореня солодки вводили в гель 

метилцелюлози за типом емульсії в концентраціях 5–25%. Стабільність 

емульсійних композицій оцінювали за органолептичними показниками після 

зберігання протягом 15 діб за температури 7–10 °С. Найбільш стійкою 

протягом випробуваного терміну виявилася композиція з концентрацією 

масляного екстракту – 6 %.  

Для підсилення протизапальної та антиоксидантної дії фітокрему 
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запропоновано додавати вітаміни А (ретинол пальмитат) та Е в кількості 2 %, 

4 %, 6 %, а також лізат Bifidobacterium. Оскільки лізати Bifidobacterium 

створюють і підтримують здоровий баланс шкіри, підвищують її захисні 

функції та імунну систему, а також прискорюють відновлення гідроліпідної 

плівки. Наявність у лізатах лактози зволожує шкіру і сприяє відновленню її 

ліпідного шару. Пробіотичні бактерій здатні синтезувати вітаміни групи В, 

вітамін К, фолієву та нікотинову кислоти, які беруть участь у відновленні 

шкіри, а також вітамін А, який захищає її від старіння й агресивної дії довкілля. 

Також до складу лізатів біфідобактерій входять незамінні амінокислоти й 

органічні кислоти, у тому числі молочна, в результаті якої клітини шкіри 

оновлюються, її структура вирівнюється [1–3].  

Клінічні дослідження показали, що бактеріальний лізат здатний 

запобігати негативному впливу факторів зовнішнього середовища. Його можна 

використовувати для чутливої шкіри, виснаженої перебуванням на сонці, а 

також для зрілої шкіри. Регулярне застосування косметичних засобів з 

додаванням пробіотиків не тільки оздоровлює шкіру, а й сприяє уповільненню 

процесів природного старіння та збереженню захисних властивостей 

епідермісу, оскільки підвищує здатність шкіри до процесів репарації і 

регенерації, нормалізує нормальну мікрофлору і pH, а також сприяє 

відновленню імунітету шкіри [2, 3]. 

Отриманий крем являє собою емульсійну систему, що має світло-

помаранчевий колір, м'яку консистенцію, що містить комплекс біологічно-

активних речовин ліпофільного та гідрофільного характеру. Оцінку якості 

приготованого крему проводили після зберігання протягом 10 днів при 

температурі 4–8 °С за органолептичними показниками (зовнішній вигляд, 

колір, запах), колоїдної стабільності та вмістом біологічно-активних речовин. 

Отже, комплекси гідрофільних та ліпофільних біологічно активних 

речовин кореня солодки можуть становити інтерес як перспективні 

компоненти лікувально-косметичної продукції. 
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Завдяки багатому хімічному складу соя і соєві продукти відіграють 

стратегічну роль на світовому ринку, оскільки в ній за вегетаційний період 

синтезуються два врожаї білка (38–42 %, а в окремих випадках і до 50–52 %), 

жиру (18–23 %) і майже всі органічні речовини, які є в рослинному світі, а 

саме: вуглеводи, ферменти, вітаміни та мінеральні речовини (25–30 %). До того 

ж білок сої за хімічним складом і вмістом амінокислот близький до тваринних 

білків, а за перетравленням – до казеїну молока. Продукти з сої мають 

широкий спектр використання: харчовий (соєвий шрот, повножирова олія, 

борошно, крупа, кава, проростки, соус, молоко, вершки, окара, сир «Тофу», 

темпех, соєві напої і ін.); кормовий (силос, сіно, комбікорми та шроти); 

технічний і медичний.  

Останнім часом спостерігаються тенденції до удосконалення технологій 

переробки сої. Вони направлені на збільшення ефективності видобування олії, 

одержання олії з високими антиоксидантними властивостями, використання 

всіх цінних компонентів сировини.  

Оскільки із сої видобувають досить цінну харчову олію, що відноситься 

до групи лінолево-олеїнових, саме удосконаленню методів екстракції олії 

присвячено багато робіт науковців. Жирнокислотний склад соєвої олії 

найбільш наближений до збалансованого [1]. Вміст основних жирних 

кислот, %: мононенасичених – 23,64; поліненасичених– 60,28; насичених – 

16,08. Співвідношення поліненасичених і мононенасичених жирних кислот, що 

характеризує біологічну цінність олії складає 0,39:1, а ω-6 : ω-3 –7,65:1. Крім 

того, важливу групу сполук у насінні сої складають фосфатиди, а також 

токофероли і пігменти. Ці речовини відіграють активну роль в метаболічних 

процесах, слугують одним з кращих джерел природного антиоксиданту – 

вітаміну Е.  

На сьогоднішній день найбільш поширеними методами вилучення олії є 

метод механічного пресування сировини і екстракція олії розчинниками [2]. 

Шляхом пресування олія вилучається з сировини під дією стискаючих 

зовнішніх сил, створених в пресах. Цей метод забезпечує вилучення олії 

високої якості, разом з тим при пресуванні біля 8–14 % олії залишається в 

макусі. Екстракція розчинниками дозволяє вилучити олію, залишаючи в 

сировині 0,5–0,7 % і може використовуватись для сировини з низьким вмістом 

олії, а також для остаточного вилучення олії з макухи після пресування. 

Оскільки насіння сої відносяться до олійних культур з вмістом жиру 18 – 23 %, 

найбільш ефективним способом вилучення олії є спосіб прямої екстракції. 

Відомі роботи в яких наводяться результати використання як чистих 
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розчинників, так і їх сумішей. На сьогоднішній день немає розчинників, які б 

задовольняли всім вимогам. У якості екстрагентів найчастіше використовують 

вуглеводневі розчинники (гексан, гептан, бензин, тощо), а також етиловий 

спирт, ізопропіловий спирт, хлористий метилен і надкритичні рідини (двоокис 

вуглецю, пропан, етан). 

Останнім часом набули поширення дослідження нових методів 

вилучення олії з сировини, таких як ультразвукова екстракція, мікрохвильова 

екстракція і екстракція з використанням можливостей електромагнітного 

поля [3]. 

Процес екстрагування розглядають як такий, що відбувається за 

складними внутрішньо- та зовнішньо-дифузійними механізмами. Цільовий 

компонент, який знаходиться в порах твердого скелета, переміщається до 

поверхні фазового контакту за рахунок внутрішньої дифузії, а від поверхні 

фазового контакту в основну масу розчинника за рахунок зовнішньої. Ці 

процеси відбуваються з різними швидкостями. Внутрішньо-дифузійне 

перенесення компонента в порах подрібненого насіння є найбільш повільною 

(лімітуючою) стадією, яка визначає швидкість всього процесу екстрагування. 

На перебіг процесу екстрагування впливають різноманітні фактори: природа 

сировини; стан сировини (вологість, розмір подрібнених частинок); 

характеристики екстрагенту; температура процесу; тривалість тощо. Саме їх 

використовують для дослідження кінетики процесу і виявлення оптимальних 

умов його проведення. 

Для характеристики якості і властивостей олії використовують число 

омилення, за яким визначають чистоту і природу олії, йодне число, та 

визначають вміст ненасичених жирних кислот і кислотне число, яке вказує на 

вміст в олії вільних жирних кислот [4]. Також до фізико-хімічних показників 

якості олій відносять масову частку вологи і летких речовин, кольорове число, 

перекисне число, показник заломлення та густину; до органолептичних 

показників якості відносять прозорість, наявність (відсутність) осаду, колір, 

запах, смак, які тісно пов’язані зі ступенем очищення олії. 
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ВИКОРИСТАННЯ PENICILLIUM CAMEMBERTI ТА 

PENICILLIUM ROQUEFORTI ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

 М’ЯКИХ СИРІВ 
Миколаєнко Н.П., Самойленко С.І. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м. Харків, nataliia.mykolaienko@ihti.khpi.edu.ua 
 

Сир відноситься до харчових продуктів, які відомі своєю поживною та 

біологічною цінністю. До його складу входять білки, вуглеводи, ліпіди, 

органічні кислоти, мінеральні речовини, різні групи вітамінів.  

Сири, виготовлені з використанням пліснявих грибів, складають 

невеликий відсоток від загального виробництва сирів, але завдяки ряду 

властивостей: ніжної консистенції, специфічному, яскравому смаку та аромату, 

вони стають все більш популярними серед різних груп споживачів. Вони 

поділяються на сири з розвитком плісняви по всій масі (інтер'єру) і сири з 

поверхневим зростанням плісняви. З пліснявих грибів в сирах першого виду 

головну роль грає Penicillium roqueforti (P. roqueforti), в сирах другого виду – 

Penicillium camemberti (P. camemberti) [1]. 

Місцем існування P. camemberti є поверхня деяких сирів, камери для 

дозрівання, приміщення заводів. Гранична концентрація солі для зростання 

вище 20 %, швидкість росту зменшується при збільшенні вмісту солі більше 

10 %. Більшість штамів добре росте при pH 3,5–6,5, але лише деякі, які 

виходять в результаті селекції, ростуть при лужному pH. У порівнянні з 

іншими видами зростає повільно: 25–35 мм на сусло-агарі за два тижні при 

25 °C. Утворює принаймні дві протеїнази: кислу і нейтральну, дві позаклітинні 

карбоксипептидази і амінопептидазу з відносно високим оптимальним pH [1]. 

За літературними даними, використання пліснявих грибів виду  

P. camemberti дозволяє отримати сири із загальним вмістом вільних 

амінокислот в 1,03 рази менше, ніж з використанням P. roqueforti. Даний факт 

ймовірно пов’язаний з більш низькою протеолітичною активністю даного виду 

плісняви [2]. 

На відміну від P. camemberti, P. roqueforti широко поширений в природі. 

Він утворює спори, які мають, в залежності від штаму, сірий, зелений або 

блакитний колір. Культура плісняви може розвиватися при малій концентрації 

кисню (до 5 %). Тому вона досить добре росте всередині сирної маси 

блакитних сирів, під час дозрівання яких вміст кисню швидко знижується, а 

вміст вуглекислого газу зростає. Обмеження доступу кисню є певним фак-

тором, який виключає розвиток інших видів плісняви і сприяє розвитку тільки 

бажаного виду [3].  
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Під час дозрівання сиру в товщі сирної маси і на її поверхні відбува-ється 

розвиток благородної плісняви P. roqueforti, яка, маючи потужний 

ферментативний апарат, веде активну трансформацію вихідного білка в 

водорозчинні азотисті сполуки (вільні амінокислоти, пептони, пептиди), 

гідроліз молочного жиру, утворення інших сполук з низьким смаковим 

порогом (вторинних спиртів, ефірів, жирних кислот, метілкетонів і альдегідів), 

які беруть участь у формуванні особливих органолептичних властивостей [3]. 

Таким чином, властивості сиру обумовлені особливою технологією 

виробництва, під час якої використовуються спеціальні види плісняви, які 

надають сирам специфічну консистенцію запах та смак. 
 

Література 

1. Гудков А.В. Сыроделие: технологические, биологические, физико-

химические аспекты / Под редакцией С.А. Гудкова, 2-е изд. – Москва : ДеЛи 

принт, 2004. – 804 с. 

2. Садовая Т.Н. Изучение биохимических показателей сыров с плесе-нью 

при созревании // Техника и технология пищевых производств, 2011. – № 1. – 

С. 50–56. 

3. Остроухова И.Л., Мордвинова В.А. Формирование вкусового профиля 

голубых сыров // Молочнохозяйственный вестник, 2020. – № 1 (37). – С. 115–127. 
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Хлібопекарські дріжджі є популярним видом біологічного 

тісторозпушувача. Їх застосовують з технологічною метою для забезпечення 

пропікання хлібобулочних виробів та надання випічці пористої структури. 

Завдяки ним вдається поліпшити зовнішній вигляд готової продукції, її смако-

ароматичні показники якості та засвоюваність. 

Дріжджі – це одноклітинні мікроорганізми з класу грибів сахароміцетів. 

Кожна дріжджова клітина складається приблизно на 67 % з води і на 33 % з 

сухого компонента. В останньому – близько 37–50 % білків і 35–40 % 

вуглеводів. Також у сухій речовині міститься 1,2–2,5 % сирого жиру і до 10 

% зольних речовин. Дріжджі розмножуються  брунькуванням. У виробництві 

хлібопекарських  дріжджів використовують дріжджі виду Saccharomyces 

cerevisiae. Клітини сахароміцетів мають круглу або овальну форму розміром 

від 5 до 14 мкм. Ці дріжджі зброджують і засвоюють глюкозу, галактозу, 

фруктозу, сахарозу, рафінозу і мальтозу, не зброджують лактозу і 
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високомолекулярні декстрини. 1 г пресованих дріжджів містить біля 15 млрд. 

дріжджових клітин [1]. 

Свіжі пресовані дріжджі  містять біля 75 % вологи (на 75–80 % це вода 

протоплазми клітин і лише на 20–25 % – міжклітинна вода) і 25 % сухих  

речовин. В середньому в сухій речовині хлібопекарських дріжджів пресованих 

міститься,%: білків – 50, вуглеводів – 40,8, жирів – 1,6, золи – 7,6. Азотисті 

речовини дріжджів представлені в основному білками, нуклеїновими 

сполуками, амідами, пептонами, амінокислотами. Хлібопекарські дріжджі  

містять трипептид глютатіон, який складається із залишків амінокислоти 

цистеїну, глютамінової кислоти і гліцину [1]. 

Основна сировина, яку використовують для виробництва дріжджів – це 

бурякова меляса (відхід цукробурякового виробництва). Також 

використовують воду, мінеральні солі й ростові активатори. Меляса багата на 

вуглеводи, амінокислоти, вітаміни та мікроелементи. Серед вуглеводів близько 

40–50 % припадають на сахарозу. Також присутні інвертований цукор, або 

тримолін та рафіноза. Неорганічні речовини складаються з вуглекислих, 

сірчанокислих, хлористих, азотнокислих і фосфорнокислих солей К, Na, Ca, 

Mg і Fe [2]. При класичному виготовленні дріжджів хлібопекарських на 

поживному середовищі з меляси вихід біомаси дріжджів менший, ніж при 

використанні удосконалених поживних середовищ.  

Збільшення виходу дріжджової біомаси можна здійснити завдяки 

впровадженню способу вирощування хлібопекарських дріжджів, що володіють 

інуліназною активністю, Saccharomyces cerevisiae G, шляхом їх культивування 

на живильному середовищі, в якості якого використовують сік зі свіжих бульб 

топінамбура (рН=6,0), що містить сульфат амонію 0,6 % від маси живильного 

середовища. При цьому вихід дріжджової біомаси становить 74,6 г/л, що на 

20 % більше, ніж при вирощуванні на мелясному середовищі. Перевага 

хімічного складу соку топінамбура в порівнянні з мелясою полягає у високому 

вмісті фосфору і калію, високому вмісті вітамінів групи В і біотину. Тому сік 

топінамбура може бути використаний в якості середовища вирощування 

дріжджів без додаткового внесення біотину і мінеральних солей, таких як 

діамоній фосфат, хлористий калій, які використовуються при вирощуванні 

хлібопекарських дріжджів на мелясному середовищі. Для соку топінамбура 

характерно невисокий вміст загального азоту, тому доцільно введення до 

поживного середовища джерела мінерального азоту, зокрема сульфату амонію, 

який добре засвоюється дріжджами. Внесення сульфату амонію в концентрації 

0,3–0,6 % підвищує накопичення біомаси Saccharomyces cerevisiae G. Після 

вирощування на соку топінамбура дріжджі Saccharomyces cerevisiae G мають 

хороші показники ферментативної активності, які не відрізняються від 

показників після вирощування на мелясному середовищі: підйомна сила –  

38–40 хв, мальтазна активність – 32–34 хв. Технічний результат полягає у 

підвищенні виходу біомаси дріжджів на 20 % і зниженні собівартості продукції 

за рахунок виключення із складу живильного середовища солей калію, 

фосфору і біотину [3]. 
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Таким чином, перспективною технологією є вирощування 

хлібопекарських дріжджів, що включає підготовку живильного середовища, 

вирощування посівного матеріалу і вирощування дріжджів на живильному 

рослинному середовищі з вмістом соку зі свіжих бульб топінамбура, що має рН 

6,0, без додавання додаткових джерел мінерального живлення, або із вмістом 

сульфату амонію в концентрації 0,3–0,6 % від маси живильного середовища, а 

в якості продуцента біомаси дріжджів перспективно використовувати штам 

хлібопекарських дріжджів Saccharomyces cerevisiae G, який має інуліназну 

активністю, завдяки якій він використовує інулін соку топінамбуру в якості 

джерела вуглецю. 
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У сучасний час на світовому ринку декоративної косметики вагомий 

відсоток продукції займають тональні креми, це обумовлено високою 

ефективністю та рентабельністю даної групи товарів. Тональний крем 

призначений для вирівнювання тону шкіри, корекції недоліків, зміну відтінка 

шкіри та створення рівної поверхні під макіяж. 

За допомогою внесення різних компонентів до основи тонального крему 

можемо додати інші функції, такі як: захист від сонячного випромінювання, 

зволоження шкіри, ліфтинг-ефект, захист шкіри від зміни зовнішніх умов 

(температури, дощу, вітру), матування шкіри.  

Тональні креми розрізняються за здатністю покриття шкіри. Цей 

показник залежить від кількості внесеного пігменту до основи. Прозора основа 

має дуже мало пігменту: від 7 % до 12 %, не перекриває недоліки шкірі, але 

може вирівняти тон шкіри між різними частинами обличчя. Світла основа у 

складі має від 13 % до 17 % пігменту, слабо перекриває недоліки, вирівнює тон 

шкіри. Середній тип покриття має від 18 % до 24 % пігменту, добре маскує 

недоліки шкіри (почервоніння, канапки, пігментні плямки). Повний тип 

покриття має від 25 % до 50 % пігменту, та максимально перекриває всі 

недоліки шкіри. 

https://www.systopt.com.ua/ru/article-vyrobnyctvo-drizhdzhiv-syrovyna-i-osnovni-stadiyi-tehnologichnogo-procesu
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До основного складу тонального крему входять наступні компоненти: 

вода, масла та олії природнього чи синтетичного походження, воскові 

речовини, емульгатори, консерванти, ПАВ, антиоксиданти, кольорові пігменти 

та інші. 

Найбільш доступними пігментами можуть бути глини, кольорова гама 

яких може варіювати в широкому діапазоні від білого та кремового через усі 

відтінки від коричневого, жовтого та червоного, до сірого та майже чорного. 

Крім того в якості пігментів можна використовувати мінеральні породи такі як: 

гематит, магнетит, кам'яне вугілля, шунгіт, графіт, каолініт, монтморилоніт, 

глауконіт [1]. 

Компоненти у складі тональних кремів відрізняються в залежності від 

типу шкірі для якої ми його розробляємо. 

Тональні засоби для проблемної шкіри не включають олії, проте до їх 

складу входять екстракти виноградних кісточок, чайного дерева, саліцилова 

кислота тощо. 

Тональні креми для сухої шкіри включають рослинні олії, гіалуронову 

кислоту, вітаміни А і Е. Якщо крем призначений для сухої в'янучої шкіри, до 

його складу включають антиоксиданти і світловідбиваючі агенти, які 

доглядають шкіру, маскують її дрібні дефекти і надають особливий блиск. 

Засоби для жирної шкіри позбавлені жирових компонентів, рослинних 

або мінеральних олій, натомість до них додано насіння айви або корінь 

солодки, які регулюють вироблення шкірного сала. Часто до їх складу входять 

силікони. Для поглинання жиру, що виділяється, до складу додають глину, 

тальк або спеціальні полімери. У складі тональних засобів для жирної шкіри не 

повинно бути ланоліну, який нерідко викликає закупорювання пір. 

Виробництво тональних кремів для масового виробництва потребує 

введення до рецептури допоміжних комплексних речовин для стабільності 

системи на протязі необхідного часу. 

Емульсії є універсальними основами для створення косметичних засобів. 

Водожирова система близька по природі й складу до природнього складу 

шкіри й здатна активно впливати на процеси, що протікають у кожній 

структурі. Присутність води сприяє змочуванню, гідратації шкірної поверхні та 

покращує її здатність до вбирання речовин. Масла є носіями корисних речовин, 

здатні функційно заміщувати шкіряні ліпіди при їх недоліку. Жири як 

теплоізолятори зігрівають шкіру, що викликає прилив крові до шкіри та 

збільшує швидкість всмоктування активних речовин [2]. 

Можливість введення до емульсійних систем речовин, що здатні активно 

впливати на біохімічні процеси у покровах шкіри дозволяє збільшити їх 

біодоступність й взаємодіяти націлено на визначені порушення структури й 

властивості шкіряної поверхні. 

Завдяки емульсії маємо можливість варіювати консистенцію продукту й 

рівнем її впливу, в залежності від призначення тонального крему. 

Фізіологічна виправданість використання емульсійної основи 

косметичного засобу, обґрунтована структурою й функціональними 
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особливостями шкіряного покрову. Через це необхідна емульсійна основа, щоб 

випередити наслідки негативного впливу чи скоректувати наявні. 

При розробці тонального крему необхідно враховувати вище зазначену 

мету призначення тонального крему. 

Таким чином, сучасним компаніям-виробникам, розробка тонального 

крему з широким спектром дій і найбільш кращим складом, необхідна 

розробка більш покращеної технології виробництва своєї продукції для 

залучення нових клієнтів та ії втримання. 
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На сьогоднішній день одним із найпоширеніших декоративних 

косметичних засобів є губна помада [1]. Помада з наукової точки зору – це 

жиро-воскова субстанція, яка не містить води. Сучасна помада, на відміну від 

попередниць, не тільки не шкідлива, але навпаки – корисна для губ. 

Досягнення сучасної хімії та технологій роблять можливим виробництво 

високоякісних продуктів. 

Залежно від складу, помади діляться на зволожуючі, живильні, стійкі, 

гігієнічні та блиск для губ. До складу зволожуючою помади зазвичай входять 

масло авокадо, какао, рицинова, соняшникова або кокосова олії, екстракт 

ромашки. Фарбувальні пігменти вибирають на основі рослинних або 

мінеральних восків. Зволожуюча помада не просто забарвлює губи, надаючи їм 

вологий блиск і збільшуючи їх оптично, але і пом'якшує, запобігаючи лущення. 

Поживна помада створюється на основі воску, фарбувальних пігментів і пудри. 

Вона захищає губи від тріщин в холодну пору року, але не цілком комфортна 

на губах. До складу стійких і суперстійких помад входять фарбувальні 

пігменти в суміші з летючими ефірами. Коли через деякий час після нанесення 

ефіри випаровуються, на губах залишається кольорова плівка. Стійкою 

помадою не варто користуватися щодня, оскільки вона підсушує губи. 

Гігієнічні помади містять вітаміни, живильні, зволожуючі і антисептичні 

речовини. Часто в їх складі присутні ультрафіолетові фільтри. Гігієнічна 

помада запобігає сухості і розтріскування. Блиск для губ містить рослинні 

барвники в невеликій кількості, значно вище в ньому частка масел, тому він 



 

267 
 

має прозорий відтінок. До його складу входять рослинні масла і вітаміни. До 

недоліків блиску можна віднести те, що він легко розтікається. 

Хімічні речовини, що входять до складу губної помади, безпосередньо 

контактують з шкірою губ, слизовою оболонкою язика, слиною і тому повинні 

бути абсолютно безпечними. 

Звичайна помада має наступний склад: барвник – 5 %; двоокис титану – 

10%; рослинні масла, ланолін – 40 %; віск – 20 %; пом'якшувач – 25 %. До 

інших компонентів, що входять до складу помади, відносяться: ароматизатори, 

консерванти, що захищають від мікробів, вітамін Е, сонцезахисні речовини, 

смакова добавка. Масло і віск підбираються таким чином, щоб помада м'яко 

лягала на губи, але при цьому формувала твердий стрижень. Важливо також 

домогтися того, щоб помада зберігала свою консистенцію при температурі до 

50 °С [2]. 

Метою роботи було підвищення профілактичних властивостей губної 

помади за рахунок введення рослинних олій. Профілактичний ефект 

забезпечується введенням біоактивного екстракту – масляного екстракту ядер 

волоського горіху. 

У ядрах волоського горіха знаходиться поліненасичені жирні кислоти 

класу омега-3; амінокислоти; вітаміни: А, Е, К, Д, С, В1, В2, В6, Р, РР, β-

каротин; мікро- і макроелементи, фосфоліпіди, ферменти, полісахариди, 

стероїди, протеїни, вуглеводи. Жирне масло складається з гліцеридів, 

лимонної, стеаринової, олеїнової, лінолевої, пальмітинової, ліноленової кислот. 

Горіхове масло володіє протизапальними властивостями, ефективно пом'якшує 

і живить шкірні покриви, регенерує тканини. Вітаміни з масла волоського 

горіха сповільнюють процес старіння, активізуючи відновлення клітин і 

підвищують імунні властивості шкірного покриву [3]. 

Отриманий продукт відноситься до косметики і може бути використаний 

при виробництві помади для губ як лікувально-профілактичний засіб при 

сухості, розтріскуванні, лущенні епідермісу губ. Губна помада завдяки 

присутності в її рецептурі масляного екстракту ядер волоського горіха сприяє 

регулюванню стану водно-жирової мантії губ, знімає запалення шкіри, загоює 

тріщини. Можна застосовувати як засіб захисту від впливу низьких температур 

і ультрафіолету. 
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Диференційна скануюча калориметрія (ДСК) – метод, заснований на 

вимірюванні різниці теплових потоків, що йдуть від випробуваного зразка і 

контрольного зразка порівняння. Отримана інформація дозволяє визначати 

характер процесів, що перетікають, і характеризувати властивості зразка, що 

досліджується. Вимірювання періоду індукції окиснення жирів за допомогою 

ДСК визначається шляхом нагрівання зразка у відкритому тиглі від кімнатної 

температури до температури випробування в інертній або навколишній 

атмосфері [1]. Експериментальні криві ДСК представляють собою залежність 

величини теплового потоку від температури. Під час перебігу в зразку 

процесів, пов'язаних з виділенням або поглинанням теплоти (хімічних реакцій, 

фазових переходів першого роду) або з різкою зміною теплоємності зразка 

(склування, фазові переходи другого роду) на експериментальних кривих ДСК 

спостерігаються відхилення від монотонної зміни залежності сигналу від часу 

(аномалії). Розрізняють екзотермічні (виділення тепла) і ендотермічні 

(поглинання тепла) аномалії ДСК [1, 2]. 

Визначання періоду індукції олій проведено за температур +90…+120 ºС 

як це рекомендовано у Setting Up a DSC Oxygen Induction Time Procedure. 

Паралельно з визначенням періоду індукції прискореного окиснення на ДСК 

визначено вихідні якісні показники зразків олій, що регламентовані 

нормативною документацією. Строку придатності олії відповідає величина 

індукційного періоду, за яким і встановлюється окиснювальна стабільність 

зразка олії, що досліджується. 

За допомогою диференційної скануючої калориметрії досліджено 

окислення зразків олії соняшникової нерафінованої холодного пресування 

першого віджиму першого гатунку, що пройшла гідратацію, нейтралізацію і 

адсорбційну очистку. Результати досліджень доводять, періоди індукції 

окиснення за температури 110 °С зразків олії, що пройшла адсорбційну 

очистку з різним колірним числом (зокрема 8 і 18 мг йоду), є близькими (249±7 

і 248±9 хвилин). Результати дослідження (за умови однакових вихідних 

кислотного та пероксидного чисел, які становлять 0,2 мг КОН/г, 0,6 і 0,5 ммоль 

½ О ммоль/кг відповідно) свідчать про незначний вплив на період індукції 

окиснення соняшникової олії вмісту пігментів (хлорофілу, каротиноїдів). 
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Виходячи з літературних даних в даний час досить багато відомо про 

біофізику, біохімію та морфологію м'язового скорочення. Методами 

молекулярної гібридизації з'ясовано роль актину і міозину, ультраструктури 

швидких і повільних волокон, а також шляхи метаболізму, що призводять до 

синтезу енергодаючих молекул, транспорту електронів в дихальному ланцюзі 

мітохондрій, ролі вільних радикалів в регуляції функціональної лабільності 

біологічних мембран і рухової активності ссавців. У міру еволюції всього 

живого з'являються довільні форми руху, які управляються самим організмом і 

потребують автономних джерелах енергії, акумульованих цими організмами і 

витрачаються у міру необхідності. У процесі життєдіяльності у вищих 

організмів як депо енергії, так і способи її реалізації досить схожі і можуть 

бути поділені на два процеси [4-6]. 

Однак, є істотні прогалини в розумінні принципів фармакологічної 

корекції фізичної працездатності людини, так як має місце істотний розрив між 

результатами, які було отримано на простих біологічних моделях в 

молекулярній біології, та випробувано лікарські речовини на спортсменах 

високої кваліфікації. На нашу думку, незважаючи на стрімке зростання 

сучасних рекордів, можливості людини ще далеко не вичерпані. Математично 

обґрунтовані прогнози вказують на помітне збільшення в недалекому 

майбутньому рівня досягнень у всіх видах спорту. Розробка та апробація нових 

форм біологічно активних добавок (БАД) і косметичних засобів, які спрямовані 

на підвищення фізичної працездатності є актуальним питанням у спорті. 

На думку багатьох науковців, у двобої з рекордами не останнє місце 

займають засоби, що прискорюють та підвищують ефективність відновлення. 

Вони дозволяють збільшити обсяг тренувальних навантажень, розширити 

арсенал використовуваних вправ, підвищити коефіцієнт корисної дії 

тренування. Тому для зростання спортивної працездатності необхідне широке і 

різноманітне варіювання тренувальних навантажень, а для постійного 

підвищення ефективності відпочинку слід використовувати різні засоби 

відновлення, спрямовані на заповнення енергетичних витрат і підвищення 

функціонального стану [2]. 

Вважаємо, що для призначення БАДів спортсменам потрібно пояснювати 

деякі методичні і методологічні питання, а саме: 

• експериментальне вивчення механізму дії і практичне впровадження 

нових БАД, що впливають на функціональний стан центральної та 

периферичної нервових систем, а також працюючих м'язів; 

• вивчення долі лікарського препарату та шляхи його виведення з 

організму; 
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• механізм дії препарату на стан спортсмена; 

• вибір найбільш ефективних БАДів в конкретному виді спорту[2]. 

Особливої актуальності при створенні спеціалізованих продуктів 

набувають натуральні компоненти, так як вони користуються попитом у 

споживача. У складі БАД можна використовувати комплекс з таких речовин, 

як: 

вітаміни: 

• В6 – пиридоксин. Бере участь у процесах вуглеводного обміну, синтезу 

гемоглобіну та поліненасичених жирних кислот; регуляції активності нервової 

системи; регенерації еритроцитів; утворенні антитіл. 

• В12 – ціанокабаламін. Сприяє утворенню еритроцитів, зростанню 

діяльності нервової системи. 

• Аевіт – комбінований медикаментозний препарат, що містить дві 

основних діючих речовини - вітаміни А і Е. Вітамін А (ретинол, ретинолу 

пальмітат) потрібен людині для природного функціонування сітчастої 

оболонки очей, зростанню і розвитку кісткової тканини, регулюванню функції 

розмноження, розвитку клітин шкірного покриву і слизових оболонок. Бере 

активну участь в біохімічних процесах організму [1]. 

Мікроелементи: 

• оротат калію – негормональний анаболічний засіб. Надає загальне 

стимулюючу дію на обмінні процеси. Є стимулятором синтезу нуклеїнових 

кислот, які беруть участь в синтезі білка; посилює репаративні і регенеративні 

процеси в тканинах. Оротатова кислота стимулює утворення альбумінів в 

печінці, особливо в умовах тривалої гіпоксії, що виникає при важких фізичних 

навантаженях. 

• ліпоєва кислота – бере участь в жировому метаболізмі, стимулює обмін 

холестерину, підсилює дію L-карнітину. Вітаміноподібні речовини сприяють 

схудненню, підвищують вироблення енергії, покращують засвоєння глюкози, 

посилюють чутливість тканин до інсуліну[1]. 

Адаптогени: 

Найсильнішу дію на організм надає настоянка женьшеню: тонізуючу, 

загальнозміцнюючу, імуномоделюючу.  

Регулярне вживання настоянки женьшеню регулює обмін речовин, 

роботу серцево-судинної системи, зменшує вміст холестерину, нормалізує 

рівень цукру в крові, покращує стан шкіри і волосся, вирівнює емоційний фон 

та знімає втому[5]. 

Отже, застосування БАДів призводить до підвищення спортивної 

працездатності. У спортсменів нормалізуються енергетичні процеси, 

підвищуються обмінні та метаболічні процеси. Але вживання БАДів повинно 

контролюватися спортивним лікарем [5,6]. 
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СУЧАСНІ ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 
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dimalv.ua@gmail.com 
 

Парфумерно-косметична продукція (ПКП) є засобом для покращення 

зовнішності людини, складною композицією речовин, призначеною для 

нанесення безпосередньо на її зовнішні покрови (шкіру, волосяний покров, 

нігті, губи та зовнішні статеві органи) або на зуби та слизову оболонку 

порожнини рота з метою їх очищення, зміни їх зовнішнього вигляду, надання 

приємного запаху, та (або) усунення запаху тіла, та (або) захисту, надання 

привабливого зовнішнього вигляду та (або) догляду за ними [1].  

Будь-який вид ПКП, який тільки розробляється, а також серійно 

випускається, вимагає контролю безпеки за різними параметрами. Безпека цієї 

продукції для споживачів ґрунтується на оцінці ризиків (risk assessment) або 

потенційної небезпеки інгредієнтів, що входять до складу, і інтерпретується в 

контексті ймовірного впливу продукту на людину, тобто. концентрації 

різноманітних інгредієнтів у продукті та способу його використання 

споживачами [2].  

Витрати на передпродажну перевірку на безпеку становлять частину 

ціни будь-якої ПКП. Це навантаження несе не тільки виробник, а й продавець-

гуртовик, наприклад, що імпортує в країну нову для ринку продукцію. 
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Відповідно до чинного законодавства лабораторні дослідження щодо 

визначення показників безпеки різноманітної ПКП мають проводитись в 

акредитованих випробувальних лабораторіях (центрах), які внесені до Реєстру 

Держспоживстандарту України. При проведенні всіх видів випробувань 

(досліджень) у випробувальних лабораторіях (ВЛ) повинна використовуватись 

матеріально-технічна база у вигляді засобів вимірювань, випробувального та 

допоміжного обладнання, нормативних документів, кваліфікованих фахівців, 

оскільки якість досліджень (випробувань) ПКП залежить від цих складових. 

Лабораторні дослідження з визначення показників безпеки та споживчих 

властивостей ПКП виконуються за чітко визначеною послідовністю (рис. 1), а 

також методичними особливостями безпечного проведення випробувань та 

економічною їх доцільністю 

Класичні методи мікробіологічних досліджень ПКП, що 

використовуються у практиці випробувальних лабораторій відповідно до 

вимог чинних нормативних документів, потребують значних витрат праці та 

часу, вони досить тривалі і, в переважній більшості, дозволяють отримувати 

результати тільки за декілька днів. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм проведення лабораторних дослідження з визначення 

показників безпеки та споживчих властивостей ПКП 

 

При проведенні досліджень мікробіологічного забруднення ПКП також 

може використовуватися альтернативний автоматизований експрес-метод 

біолюмінесценції, який проводиться з використанням люмінометра Advance 

Coupe (Celsis International, Нідерланди). Пропонований прискорений метод 

полягає у визначенні аденозінтрифосфату (АТФ), що синтезується 

мікроорганізмами і визначається за інтенсивністю свічіння, що утворюється 

під час ферментативної реакції, дозволяє отримувати швидкі (протягом 

декількох годин) і надійні результати для значної кількості одночасно 

досліджуваних зразків [3]. 
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Для визначення фізико-хімічних показників та токсичних елементів 

вимагається наявність засобів вимірювань, випробувального та допоміжного 

обладнання, наприклад, такого як pH-метр, вольтамперометричний аналізатор 

ТА-07 в комплекті з IBM-сумісним комп'ютером або атомно-абсорбційний 

спектрометр. Для дослідження ПКП рекомендовані колориметричні методи 

визначення масових часток Sb, Pb, Sn, Cd. У ПКП, до складу якої входить 

сировина природного рослинного або природного мінерального походження у 

кількості понад 1%, вміст токсичних елементів не повинен перевищувати: Sn – 

5,0 мг/кг; Sb – 1,0 мг/кг; Pb – 5,0 мг/кг. 

Історично склалося так, що більша частина даних про небезпечні 

інгредієнти (токсикологічні показники) була сформована і далі формується за 

результатами досліджень із застосуванням дослідів на тваринах, наприклад, 

такі як оцінювання ушкоджуючої дії хімічних сполук на слизову оболонку ока 

кролика за ступенем гіперемії та набряку, а також шкірне тестування на 

морських свинках. Традиційно розвиток альтернативних методів було 

зосереджено на спробі замінити один тест на живій тварині тестом у пробірці, 

оцінюючі при цьому аналогічні властивості. Цей підхід успішний для 

токсикологічних тестів, кінцевим результатом яких є дія інгредієнта, що 

призводить до пошкодження, подразнення або фототоксичності шкіри [4, 5]. 

Одним із шляхів інтенсифікації досліджень та зниження їхньої 

собівартості є застосування прискорених токсикологічних тестів на простих 

біологічних моделях. При правильному підході досліди in vitro дозволяють 

отримати інформацію про рівень токсичності та її клітинні та молекулярні 

механізми [6]. Розвиток та застосування альтернативних методів пов'язані із 

забороною на проведення випробувань на лабораторних тваринах у Європі [7]. 

При проведенні лабораторні досліджень на випробування часто 

пропонуються сучасні форми ПКП, які постійно з'являються на ринку у зв'язку 

з виробництвом різноманітних парфумерних виробів та косметичних засобів. 

При цьому слід зазначити, що в нормативних документах методи первинної 

підготовки до випробувань цих нових форм ПКП не визначено, а застосування 

існуючих стандартних методик не завжди є завжди результативним. Так, на 

сьогодні відсутні методичні рекомендації для підготовки пробо таких груп 

ПКП, як туалетного твердого мила, солей для ванн, сухих засобів для ванн, 

косметичних виробів для макіяжу, косметичних виробів для укладання 

волосся, косметичних виробів для фарбування та тонування волосся, вій і брів, 

засобів для освітлення та мелірування, хімічної завивки, випрямлення волосся 

тощо. Для задоволення потреб заявників вкрай потрібна розробка, апробація та 

затвердження оптимізованих методик визначення індексу токсичності ПКП, 

перелік яких ще не включено до існуючих нормативних документів. 

Найбільше проблем існує при визначенні клінічних показників. 

Високомолекулярні сполуки, що входять до складу ПКП, зазвичай не 

становлять алергонебезпеки при контакті зі шкірою та слизовими оболонками 

людини. У той же час багато низькомолекулярних речовин і інгредієнтів ПКП 
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(стабілізатори, барвники, віддушки, бактерицидні та інші речовини) здатні до 

трансдермального проникнення та утворення комплексів з аутобілками 

організму, що може провокувати гіперчутливість сповільненого та (або) 

негайного до цих типів речовин ПКП. Тому завданням проведення 

епікутанних (нашкірних, аплікаційних) шкірних випробувань є оцінювання 

шкірно-подразнюючої та сенсибілізуючої здатності організму людини з 

прогнозуванням алергічної небезпеки досліджуваних зразків ПКП при 

контакті зі шкірою. 

З метою контролю за безпекою ПКП в Україні, як і в більшості 

розвинених країн світу проводять in vitro дослідження мікробіологічних, 

фізико-хімічних, токсикологічних, клінічних показників, а також вмісту 

токсичних елементів. Імпортна продукція перед допуском в обіг на митній 

території України піддається процедурі оцінки відповідності вимогам 

національній нормативній документації. Проте переважна більшість останніх 

потребують постійної актуалізації, а методи тестування – удосконалення у 

напрямі розробки (оптимізації) альтернативних методів, переходу в рамки 

лабораторних досліджень in vitro.  
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БІОТЕХНОЛОГІЯ ЙОГУРТУ НА РОСЛИННІЙ ОСНОВІ З 

ВИКОРИСТАННЯМ BACILLUS COAGULANS 

Суполкіна А.Р. Варанкіна О.О. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м. Харків, Oleksandra.Varankina@khpi.edu.ua 

 

В організації харчування людей важливу роль відіграють кисломолочні 

продукти, оскільки порівняно з молоком вони легше засвоюються за 

допомогою часткового розпаду основних компонентів (білків, лактози) при 

молочнокислому бродінні. Високий попит споживачів зберігається саме на 

йогурти [1].  

Йогурт – ферментований молочний продукт, що отримують при 

сквашуванні молока під дією йогуртової закваски. Даний вид кисломолочної 

продукції є найбільш популярним продуктом у світі [2].  

Роль молока, як сировини для виробництва йогуртів, призвела до 

збільшення попиту на нього. З кожним роком кількість населення світу 

зростає, підвищується і попит на йогурт, тому збільшується попит на молоко, 

але кількість молочних ферм, та голів скота не зростає, тому для того щоб 

вдовольнити потреби людини, потрібно використовувати альтернативні 

методи, які засновані на використані рослинної продукції для отримання 

йогуртових продуктів. 

Для досягнення цієї мети розроблено спосіб приготування йогурту на 

рослинній основі з використанням bacillus coagulans. 

Bacillus coagulans – це факультативний анаероб, який впливає на 

життєдіяльність молочнокислих бактерій та біфідобактерій. Вплив бацил-

коагулянтів на організм людини в основному здійснюється двома шляхами: 

бацили-коагулянти можуть продукувати велику кількість корисних 

метаболітів, пригнічувати ріст гнильних бактерій та підтримувати баланс 

кишкової флори організму; метаболіти Bacillus coagulans можуть сприяти 

перистальтиці кишечника, підвищувати активність ферментів та сприяти 

травленню та абсорбції поживних речовин [3]. 

Біотехнологія виробництва рослинного йогурта  з соєвого борошна з 

bacillus coagulans включає наступні основні етапи: 

- приготування рослинної суспензії із води, цукру та бобового (соєвої) 

борошна; 

- перемішування суспензії; 

- гомогенізація рівномірно перемішаної суспензії соєвого; 

- стерилізація гомогенізованої суспензії бобового борошна при 

температурі 95–115 ℃; 

- охолодження суспензії бобової суміші до 45 ℃; 

- інокуляція bacillus coagulans в суспензію бобового борошна та 

перемішування суміші;  
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- ферментація при температурі 37–50 ℃ протягом 8–16 годин до тих пір, 

поки суспензія соєвого борошна не перейде в стан затвердіння; 

- охолодження суспензії ферментованого соєвого борошна в холодильній 

камері з температурою 4 ℃ протягом 12 годин; 

- зберігання рослинного йо гуртового продукту при  4 ℃. 

Склад рецептурних компонентів у вагових частинах становить: 

- соєве борошно 100–160;  

- цукор 40–80; 

- закваска з використанням bacillus coagulans 0,02–0,05; 

- вода додавання до 1000 частин. 
Рослинну суміш на основі соєвого борошна складають із вмістом сухих 

речовин 20–30 %. 

Активна кислотність готового рослинного йогуртового продукту повинна 

знаходитися в межах значень pH=4,2–4,6 [3]. 

Харчова цінність рослинного йогурту майже не відрізняється від 

традиційного. Крім того він не містить алергенів (інгредієнтів тваринного 

походження, лактози тощо), на відміну від традиційного йогурту, тому більше 

підходить для споживачів, які страждають на несприйняття лактози. Даний вид 

продукту підходить для прихильників вегетаріанства або людей, які 

піклуються про екологічну етику пиття, оскільки в йогурті на рослинній основі 

не використовується коров'яче молоко. Також постачання рослинної сировини 

(сої) може бути більш стабільним для виробників та безпечнішим для 

споживачів та навколишнього середовища порівняно з тваринною сировиною. 

Транспортування та зберігання рослинної сировини зручніші, а врожайність в 

основному залишається стабільною [3]. 

Таким чином, впровадження у виробництво біотехнології йогурту на 

рослинній основі вирішує багато проблем: промислові (зниження попиту на 

сире молоко), медичні (наприклад, відсутність алергії на молочні білки або 

лактозу), культурні (наприклад, вегетаріанство) або релігійні (наприклад, 

заборона використання коров'ячого молока у індуїстів), екологічні (рослинна 

сировина є більш безпечнішою та стабільною). 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ 

ПРЕПАРАТІВ ЕКСТЕМПОРАЛЬНОЇ РЕЦЕПТУРИ ТА 

ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА З ОГЛЯДУ НА ЇХ ЯКІСТЬ 
Тімофеєв С.В., Савченко Л.Г. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м.Харків, Україна, timof008@gmail.com 
 

Фармацевтична продукція, як і будь-яка інша, проходить різні етапи 

життєвого циклу. На кожному етапі виробництва обов’язковими умовами до 

забезпечення якості є дотримання вимог з відповідних належних  практик. 

Належна лабораторна практика (GLР), належна клінічна практика (GCР), 

належна виробнича практика (GМР), належна практика зберігання (GSР), 

належна практика дистрибуції (GDР), належна аптечна практика (GРР)  - це 

ланки одного ланцюга, оскільки кожна займає свій сегмент життєвого циклу 

продукції. Наприклад, продукція, виготовлена відповідно до правил GМР, 

може зіпсуватися протягом зберігання, якщо не будуть дотримані відповідні 

вимоги стандарту GSР.  

Нами проведено аналіз даних літератури, який, на жаль, показав, що 

згідно відомостей ВООЗ, фальсифіковані лікарські засоби складають біля 10% 

від світового ринку лікарських засобів, а в Україні досягає 15-20%. В Україні 

зареєстровано більше 12 тисяч найменувань лікарських засобів. За 

статистичними даними в останні 5 років Державною службою України з 

лікарських засобів і контролю за наркотиками не допущено до споживача 

(знищено, утилізовано, повернуто постачальникам) близько 10 млн. упаковок 

лікарських засобів неналежної якості із 2432 найменувань неякісних, 

фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів. 

Останнім часом для контролю за обігом лікарських засобів і протидії їх 

фальсифікації ряд розвинутих країн ввели двомірну систему кодування (2D-

кодування). Двомірний штрих-код, як унікальний ідентифікатор, дозволяє 

встановити і аутентифікувати окрему упаковку ліків, забезпечуючи їх 

оригінальність і, відповідно, належну якість. Такий код наноситься на упаковку 

при виробництві, а відомості про це заносять в єдину державну систему 

проведення моніторингу обігу лікарських засобів. На кожному етапі руху 

упаковки від виробника до кінцевого покупця оригінальність упаковки можна 

перевірити. Ця система повноцінно почала працювати в країнах ЄС з лютого 

2019 р. В Україні також були спроби впровадження пілотних проектів по 

такому кодуванню, які поки що не були успішними. 

Таким чином, робота щодо забезпечення якості виробництва лікарських 

засобів призведе до мінімізації випадків підробки ліків та їх обігу в межах 

нашої країни, поліпшенню їх якості та ефективності. 
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ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ 

ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Топтунова С.В., Головченко Д.А. 
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дизайну», м. Харків, Україна,oszdor@ukr.net 

 

У світі в різних сферах діяльності людини відбуваються відкриття, 

з’являються новітні технології, створюються інноваційні види обладнання.  

Програми інновацій є головним елементом економіки розвинутої країни, 

спрямовані на підтримку перспективних проектів. 

Нововведення – це курс на полегшення праці людей, збільшення 

виробництва, скорочення часу та додаткових витрат, щоб зробити життя 

комфортнішим, динамічнішим і насиченим. 

Проблема розвитку інновацій є актуальною для країн з різним рівнем 

економічного розвитку, про що свідчать праці відомих вітчизняних та 

зарубіжних економістів. Передусім, це праці Антонюка Л., Амоша О., 

Буднікевича І., Геєця В.М., Герасимчука В.Г., Козоріза М., Кузьміна О.Є., 

Лапка О.А., Каліцького Б.А., Мокія О.Є, Семиноженка В., Сухорукова А.І., 

Терехова В.І., Чиркова В.Г., Яковлєва А.І., Завліта П., Коуза Р., Львова Д., 

Нельсона Р., Поппера К., Санто Б., Солоу Р., Тондла Л., Фрімена Х., 

Шумпетера Й. та деяких інших авторів [3]. 

Основні напрями науково-технологічного розвитку промислового 

виробництва на сучасному етапі визначаються в першу чергу напрямками 

розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Серед них: 

 інтеграція ринків нової продукції, послуг та висококваліфікованих 
робочих; 

 вивчення попиту споживачів; 
 розвиток та підтримка наукових підприємств; 
 прогрес транснаціональних корпорацій та фінансово-промислових 

груп; 

 розширення сировинних та енергетичних ринків; 
 випуск нового конкурентоспроможного устаткування існуючих 

цехах з допомогою інноваційних технологій, високотехнологічних 

матеріалів, сучасних інформаційних комунікацій; 

 перепланування виробничих майданчиків, монтаж нового 

обладнання з новим оснащенням; 

 впровадження інновацій у сферу будівництва [2]. 
До найважливіших комплексних проблем, включаючи глобальні, навколо 

яких групуються фундаментальні дослідження, відносяться: 

 удосконалення енерготрансформуючої та енергоспоживальної 

техніки та технологій; 

 забезпечення виробництва засобами праці, удосконалення 

існуючих та створення нових технологічних методів впливу на предмет 
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праці, що відрізняються високою економічністю, ресурсозбереженням, 

екологічною чистотою; 

 вдосконалення традиційних та створення нових матеріалів при 
зниженні матеріаломісткості громадського виробництва; 

 забезпечення продовольством та іншими умовами 

життєдіяльності людей; 

 розробка систем інформаційної промисловості та зв᾿язку; 
 розвиток систем транспортних комунікацій (наземних, підземних, 

водних, повітряних, трубопровідних); 

 комплексне освоєння нових просторових сфер (землі, Світового 
океану, космосу тощо) [1]. 

На сьогоднішній день на багатьох підприємствах застосовується 

високомеханізоване та автоматичне обладнання, розроблене з використанням 

електронної техніки, потоково-механізованих ліній, роботів та маніпуляторів із 

програмним управлінням, інших сучасних верстатів та обладнання. У зв’язку з 

цим зростає ризик можливості виникнення травмонебезпечних ситуацій, 

професійних захворювань працюючих тощо.  

Щоб зробити більш успішним впровадження та використання новітніх 

технології, варто розглянути різні чинники, які можуть вплинути на її 

успішність, як позитивно, так і негативно.  

Ці фактори можна розділити на дві великі групи:  

1) внутрішні фактори (характеристики самої технології);  
2) зовнішні фактори (характеристики оточення, в якій їй доведеться 

працювати).  

Обидві групи чинників мають значення для успіху впровадження. Перша 

− оскільки від самої технології багато в чому залежить результативність її 

використання, друга − оскільки за успішного впровадження технологія має 

включитися у складний соціальний контекст. У цьому контексті знаходяться 

кілька взаємодіючих соціальних груп, і безліч окремих індивідуумів, інтереси 

яких будуть порушені і, відповідно, повинні враховуватися в процесі 

впровадження. 

Слід враховувати вплив обох груп факторів з різних точок зору, а також 

можливість впливати на них з метою нівелювання негативних ефектів. 

1) Випадкові фактори в рамках одного проекту (невідповідний персонал 
або менеджер, складні або, навпаки, надзвичайно хороші, відносини з 

керівництвом тощо).  

2) Постійні фактори: 
а) індивідуальні характеристики персоналу − здібності, знання, вміння, 

мотивація та інші; 

b) характеристики організації − атмосфера організації, відносини між людьми, 

стиль менеджменту, організаційні стандарти та прийняті в організації правила 

поведінки та технологічні процеси; 

c) характеристики галузі загалом − усталені та поширені стереотипи і 

парадигми; 
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d) національно-культурні особливості [1]. 

Повсюдне застосування перспективних виробничих технологій має 

охоплювати такі напрями:  

 розробка нових продуктів;  
 гнучка адаптація виробництва під потреби замовників;  
 підвищення кваліфікації спеціалістів автоматизованого виробництва;  
 зниження собівартості;  
 економія ресурсів та матеріалів, що використовуються у виробничих 

процесах. 

Причинами невдач нових продуктів на ринку є: 

 «неадекватна ідея» нового продукту; 
 новий продукт вирішує технологічну проблему, але не задовольняє 

потреби споживачів; 

 вихід ринку без попередніх маркетингових досліджень чи здійснення 
їх у низькому рівні; 

 усунення вищого керівництва від процесу створення нового 

продукту; 

 очікування миттєвого ефекту від застосування нового товару; 
 відсутність контролю за всіма стадіями процесу виробництва та 

просування нового продукту; 

 неправильна цінова політика; 
 поганий контроль якості; 
 несвоєчасне виведення товару ринку. 
Розробка нових методів та підходів до вивчення інноваційної діяльності, 

впровадження нових принципів розвитку, а також визначення внутрішніх 

бар’єрів в організації, які стримують упровадження новітніх технологій, є 

необхідними передумовами розвитку ефективної та прибуткової діяльності 

підприємств та економіки держави в цілому [3]. 

Новітні технології впливають на розвиток економіки, а високий рівень 

розвинутої економіки сприяє швидкому й ефективному впровадженню у 

виробництво інноваційних процесів. Введення нових корпоративних правил 

управління, недостатня увага з боку керівників інноваційному розвитку 

підприємств, економія за рахунок непрямих витрат, не дає розвиватися 

інноваціям і негативно впливає на стабільність українських компаній у цілому. 
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Кисломолочний сир – білковий кисломолочний продукт, який 

виробляють сквашуванням молока, маслянки чи її суміші з молоком, 

заквашувальними препаратами із застосуванням способів кислотної, кислотно-

сичужної або термокислотної коагуляції білка [1]. 

Основною сировиною для виробництва сиру кисломолочного є молоко 

тварин. Молоко має високу харчову цінність, воно містить усі необхідні 

людині поживні речовини, які добре збалансовані, засвоюються легко та 

повністю [1]. 

Молоко всіх ссавців містить особливий вид молочних вуглеводів, що при 

перетравленні перетворюються на глюкозу і галактозу. Ці вуглеводи отримали 

назву «лактоза» (або «молочний цукор»). Більшість людей мають здатність 

використовувати цей дисахарид у метаболізмі. Однак його активність 

зумовлена генетично і може знижуватись з віком, що призводить до 

непереносимості лактози. Прояв цієї недуги полягає в тому, що організм не 

виробляє достатню кількість ферменту лактази, що розщеплює вуглевод 

лактозу до глюкози і галактози, внаслідок чого людина, яка страждає на це 

захворювання, не має можливості вживати в їжу молоко і молочні продукти. 

Лактоза міститься в молоці, яке є основним джерелом білка та всіх необхідних 

для росту та розвитку організму людини елементів [1]. 

У зв'язку з переліченим вище, метою роботи було – знайти технологію 

виготовлення безлактозного сиру кисломолочного або сиру кисломолочного з 

низьким вмістом молочного цукру – лактози. 

Дослідивши ринок безлактозних продуктів та проаналізувавши патентну 

інформацію, була розроблена технологія приготування безлактозного сиру 

кисломолочного з використанням термофільного стрептокока Streptococcus 

salivarius ssp. thermophilus AiBi 4.01 SWEET. 

Streptococcus thermophilus є незамінною термофільною молочнокислою 

бактерією, що має комерційне значення для виробництва сиру та інших 

кисломолочних продуктів. Streptococcus thermophilus добре адаптований до 

молочного середовища, оскільки він швидко ферментує лактозу і виробляє 

L(+) молочну кислоту шляхом гомоферментативного молочнокислого бродіння 

, ацетальдегід та діацетил. Він гідролізує молочні білки та казеїн у пептиди та 

амінокислоти. Streptococcus thermophilus також відповідає за виробництво 

екзополісахаридів, які мають пребіотичну дію [1]. 

Завдяки гіперздатності термофільного стрептокока закваски AiBi 4.01 

SWEET виробляти фермент лактазу (β-галактозидазу) у зовнішнє середовище 

відбувається зброджування (гідроліз) лактози на глюкозу та галактозу [2]. 
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Результат технологічного приготування досягається тим, що спосіб 

виробництва безлактозного сиру включає наступні основні стадії [2]:  

- нормалізацію; 

- пастеризацію; 

- охолодження до температури заквашування; 

- внесення розчину сичужного ферменту, закваски, що містить 

мезофільні стрептококи і Streptococcus salivarius ssp.thermophilus AiBi, до 

нормалізованої суміші молока [2]; 

- сквашування при температурі 26–42 °С протягом 4-9 годин до вмісту 

лактози в готовому продукті 0,05–0,1 г в 1000 г; 

- перемішування; 

- термізування; 

- відділення сироватки; 

- охолодження одержаного сиру. 

Технічним результатом винаходу є підвищення біологічної цінності 

продукту та його профілактичних властивостей, запобігання синерезису в 

процесі зберігання, підвищення терміну зберігання до 30 діб за рахунок 

зниження післяокиснення, покращити реологічних властивостей продукту, 

отримання продукту з поліпшеною структурою та підвищеною якістю, з більш 

м'яким кисломолочним смаком ароматом, надання вершкового смаку 

продукту [3]. 

Запропонований спосіб виробництва сиру дозволяє підвищити біологічну 

цінність продукту за рахунок збільшення ступеня гідролізу лактози до 99 % і 

утворення глюкози і галактози [3]. 

Таким чином, впровадження даної технології у виробництво дозволить 

отримати продукт із зниженим вмістом лактози, і розширити ринки 

кисломолочної продукції для людей, що мають симптоми непереносимості 

лактози. Безлактозні продукти не поступаються класичним за харчовою 

цінністю, а саме: зберігають корисний молочний білок, який цінується за 

високий рівень засвоюваності амінокислот; містять менше вуглеводів, а отже, і 

менше калорій.  
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В сучасному світі подорожування літаками є популярним видом туризму, 

бо це безпечно, швидко, але не завжди і не для кожного комфортно. І, хоча 

індустрія авіатранспорту дуже стрімко розвивається, проте є проблеми, що досі 

актуальні для людей на борту. Однією з таких є зміни стану здоров’я пасажирів 

та екіпажу під час польоту. Залежно від багатьох чинників та схильностей 

пасажирів можна виокремити причини дискомфорту. 

Постійний шум двигунів здатний негативно впливати на нервову систему 

людини. Низький рівень вологості за бортом, звідки повітря надходить в салон 

літака, позначається на рівні вологості повітря і в пасажирському салоні. Це 

може викликати сухість у носі, горлі та очах, що в свою чергу може призвести 

до подразнення слизової оболонки у тих, хто носить контактні лінзи. 

Після зльоту та перед посадкою відбуваються штучні зміни тиску в 

пасажирському салоні, що не є проблемою для більшості пасажирів, однак 

немовлята, діти та пасажири, що страждають запаленням верхніх дихальних 

шляхів, синуситами, анемією, хворобою серця або гіпертонією. Вони 

відчуватимуть дискомфорт внаслідок відносної нестачі кисню в розрідженому 

повітрі або через перепади тиску. Люди, які страждають на алергічний нежить 

або застуду можуть відчувати навіть біль, особливо під час зниження, так як 

слизова оболонка носа набухає і може перекрити надходження повітря в 

Євстахієві труби, що з’єднують носоглотку з барабанною порожниною 

середнього вуха. 

Відчуття запаморочення та нудоти, що викликається невідповідністю між 

зоровим сприйняттям та станом вестибулярного апарату, так звана повітряна 

хвороба, посилюється через турбулентність. Вона провокує різкі рухи рідини у 

внутрішньому вусі.  

Під час довгого сидіння в кріслі без фізичної діяльності в організмі може 

мати місце м’язова релаксація. Напруга м’язів, яка може позначитися на болях 

у спині та відчутті підвищеної втоми під час польоту та після нього. Звуження 

венозних судин ніг може порушити кровообіг назворот до серця. Порушення 

кровообігу у поєднанні із силою гравітації можуть після тривалого польоту 

викликати набряк ніг унаслідок накопичення рідини у тканинах. За наявності 

супутніх обставин, наприклад, прийому деяких ліків або відповідної 

схильності, все це може призвести до тромбозу глибоких вен. 



 

284 
 

Під час тривалих або трансконтенинтальних перельотів за рахунок 

перетину кількох часових поясів спостерігається серйозне порушення 

біоритмів. Організм не встигає адаптуватися до нового циклу зміни дня та ночі. 

Типові прояви, що спостерігаються в таких випадках, це безсоння, втома, 

втрата концентрації, відсутність апетиту або його наявність у незвичні періоди. 

Як правило, для адаптації до нових біоритмів достатньо приблизно по одному 

дню на кожен перетнутий часовий пояс. 

Варто вказати, що вище описані причини дискомфорту або навіть страхів 

для пасажирів під час авіаперельотів, є лише найбільш розповсюдженими. 

Однак їх кількість набагато більша. Тому, у результаті аналізу цих чинників, 

було запропоновано деякі рекомендації щодо пом’якшення негативного впливу 

авіаперельотів.  

Вживання достатньої кількості води, але дрібними ковтками для 

покращення процесу зволоження слизових оболонок. Використання вологих 

серветок без вмісту спирту для зволоження шкіри рук і обличчя.  

Часті ковтальні рухи, що допомагають зменшити закладеність вух під час 

зльоту та посадки. Для цього буде доречно використати жуйку чи посмоктати 

льодяник або застосувати спеціальні беруші, які дозволяють вирівнювати тиск 

у приміщенні повітряного транспорту та в середньому вусі завдяки наявності 

спеціального фільтра-клапану. Таким чином, барабанна перетинка захищена 

від пошкоджень.  

Раціональне і здорове харчування до і під час перельоту також допоможе 

організму впоратись зі стресом. Зокрема, включення у раціон деяких дієтичних 

добавок заздалегідь чи прямо перед вильотом, які активуватимуть чи навпаки 

пригнічуватимуть відповідні процеси в організмі задля ефективнішого 

зменшення неприємних відчуттів під час подорожі. 

Отже, дотримання цих рекомендацій може бути корисним для людей, що 

попри наявні побоювання і можливий дискомфорт хочуть продовжувати 

користуватись найбезпечнішим способом пересування – авіасполученням. 
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СЕКЦІЯ 5 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
 

 

КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ТА ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ЯК 

СКЛАДОВА РОЗВИТКУ АССОЦІАЦІЙ EFCE ТА CFE-UA 
Бухкало С.І. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м. Харків, Україна, e-mail bis.khr@gmail.com 

 

Вступ. При написанні цього матеріалу використано багаторічний досвід 

(понад 20 років) викладання дисципліни «Загальна технологія харчової 

промисловості» в Національному технічному університеті «Харківський 

політехнічний інститут» на кафедрі інтегрованих технологій, процесів і 

апаратів. Цей досвід і фундаментальні науково-обґрунтовані знання предмета 

зумовили високу якість матеріалу для викладання дисципліни, а питання, які 

розглядаються у прикладах за різновидами навантаження, пропущені через 

призму власного творчого сприйняття, що робить матеріал особливо цінним 

[1–3].  

Розробки та представлені матеріали проведені з застосуванням сучасних 

високоефективних науково-обґрунтованих технологій використання сировини, 

наприклад, від різновидів аналізу сировини та продуктів до вибору тари та 

упаковки на різних стадіях експлуатації та утилізації. Представлені приклади і 

деякі особливості можливих рішень навчання, які засновані на 

експериментальних даних розробки механізмів ідентифікації-класифікації 

процесів і їх наукового обґрунтування у вигляді об'єктів інтелектуальної 

власності. У матеріалах підручників та статей показані приклади напрямків 

вдосконалення технології та обладнання за сучасними способами, 

проаналізовані методи інтенсифікації технологічних процесів виробництва, а 

також інновації різновидів підприємств та компаній зі складною безвідходною 

обробкою сировини у цільові продукти. Проблема утилізації різновидів 
відходів розглядається у вигляді сучасних комплексних процесів, їх 

досліджень і аналізу з урахуванням екологічних, енерго- і ресурсозберігаючих 

складових [4–10]. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. Початковим етапом 

розробки комплексного інноваційного завдання можна означити постановку 

навчальних курсів, які утворять цикл з відповідних дисциплін і спрямовані на 

формування навичок створення й опису систем різного рівня складності. 

Теоретична частина курсів включає матеріал про основні методології, засоби й 
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структуру порівняльного аналізу. Поряд з основним теоретичним матеріалом у 

кожний з курсів включені блоки прикладів аналізу експериментальних 

досліджень актуальних технологій галузей, реально використовуваних у 

проектах підприємств. Удосконалювання рейтингової оцінки знань 

проводиться на основі аналізу застосовуваних форм контролю з використанням 

навчальних та методичних матеріалів, що входять в комплексний контроль 

означеної дисципліни [1–7]. 

Теоретична частина дослідження. З метою підготовки спеціалістів 

вищої кваліфікації з харчової промисловості викладачами кафедри видано 

понад 15 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України 

(наприклад у Києві для усіх ВНЗ України (90%), наклад 10000 примірників). 

Підручники отримали нагороди МОН України та НАН вищої освіти. В деяких 

виданнях [1–10] вперше в Україні запропоновано сумісне розглядання 

теоретичних питань з курсу (64 уч. год.), на підставі яких розроблено 

лабораторні роботи (64 уч. год.), вперше розроблені багатоваріантні тестові 

завдання та задачі з основних тем курсу за болонською системою навчання; 

курсові, індивідуальні та контрольні завдання для самостійної роботи. 

Засвоєння студентами навчального матеріалу, в якій включено індивідуальні 

елементи нових наукових досліджень, завершується публікацією статті або тез 

конференції для кожного студента, а також треба відзначити складові 

навчання:  

1) реалізація політики університету у сфері забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти;  

2) затвердження плану заходів з моніторингу якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти протягом навчального року;  

3) координація науково-методичної роботи в інститутах, факультетах і 

кафедрах з урахуванням особливостей складових хімічної та харчової 

інженерії;  

4) обговорення проектів нових нормативних документів, що 

регламентують організацію та зміст навчально-методичного забезпечення, 

підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення з метою подальшого 

розвитку;  

5) розгляд питань з ініціативи ректорату та Вченої ради університету 

щодо організаційного, методичного рівня освітнього процесу та наукове його 

забезпечення в інститутах, на конкретних кафедрах, факультетах і підготовка 

висновків про їх відповідність установленим вимогам;  

6) оцінювання доцільності внесення нових нормативних документів на 

розгляд Вченої ради університету;  

7) надання роз’яснень, тлумачень, консультацій щодо застосування 

нормативних документів з навчально-методичної роботи;  

8) формування пропозицій щодо вдосконалення системи внутрішнього 

забезпечення якості навчання з хімічної та харчової інженерії в університеті 

та ін. 
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Загальні відомості про об’єкти вивчення та предмет дисципліни. Ціль 

навчання, вимоги до знань студентів мають інноваційне розвинення у всіх 

семестрах реалізації комплексного плану за основними темами викладання 

дисципліни (табл. 1, перший модуль). Відмінною особливістю навчання 

студентів в НТУ «ХПІ» за вказаними напрямками є його комплексний характер 

(табл. 2, другий модуль), оскільки сумісно розглядаються різновиди 

представлених матеріалів навчальних занять (нз): теоретичні питання курсу 

«Загальна технологія харчової промисловості» (лк), на яких засновані включені 

в підручник лабораторні роботи (лб), багатоваріантні тестові завдання у 

вигляді задач з основних тем курсу (пз), індивідуальні та контрольні завдання. 
 

Таблиця 1. Комплексний план навчальних занять першого модулю (приклад)  
Вид 

нз 

Найменування тем, різновидів навантаження і питань аналізу кожного виду занять 

комплексу технології харчових та хімічних виробництв 

лк Загальні відомості про: об’єкти вивчення та предмет дисципліни, хімія складових 

харчування, ціль навчання, вимоги до знань студентів; історичний розвиток харчової 

та хімічної технології як науки в Україні; узагальнена структурна схема технологічної 

лінії та стадії виробництва; основні питання модернізація виробництва. 

лк Загальна характеристика та ієрархія процесів технології підготовчих стадій 

виробництва, режими та засоби зберігання різновидів сировини та продукції. 

лк Технології підготовки різновидів сировини та напівфабрикатів до виробництва, 

ідентифікація-класифікація технологічних процесів та обладнання. 

лк Технології зберігання зерна: загальна характеристика та особливості, складові 

технологічних процесів та операцій, апаратурне оснащення основних стадій 

лб Одержання, дослідження та аналіз деяких властивостей клейковини для різновидів 

пшеничного борошна, визначення загальних характеристик відповідно НТД. 

лб Дослідження, ідентифікація-класифікація та аналіз результатів визначення 

автолітичної активності для різновидів пшеничного борошна – визначення  -амілази 

пз Розрахунок маси сухих речовин і вологи у сировині для виробництва тіста, складові 

матеріальних балансів технологічних процесів. 

пз Розрахунок кількості борошна на заміс тіста, складові матеріальних балансів 

технологічних процесів різновидів продукції. 

лк Технологія борошна: основні процеси та стадії виробництва різновидів борошна, їх 

апаратурне виконання, різновиди та ієрархія процесів помелу зерна. 

лк Технологія круп та круп’яних виробів: призначення та апаратурне оформлення 

основних процесів: лущення, полірування, шліфування, технологічні режими. 

лк Технологія хліба: хлібопекарні властивості борошна; принципова схема 

хлібопекарного виробництва; основні стадії технології та їх апаратурне оснащення; 

технологічні параметри та їх вплив на процеси основних стадій виробництва хліба. 

лк Технологія макаронних виробів: особливості рецептур виробів; принципова схема, 

технологічні режими та апаратурне оформлення основних стадій виробництва. 

лб Дослідження, ідентифікація-класифікація та аналіз впливу режимів виготовлення тіста 

та його складових на особливості реологічних властивостей виробів. 

лб Вивчення загальних властивостей різновидів борошна, ідентифікація-класифікація та 

аналіз складових дослідження залежно від сорту та якості об’єктів відповідно НТД.  

пз Розрахунки допоміжної сировини на заміс тіста, класифікація-ідентифікація процесів 

виробництва та складові матеріальних балансів технологічних процесів 

пз Розрахунки взаємозамінної сировини для замісу тіста, складові матеріальних балансів 

технологічних процесів. Модульна контрольна робота 1.  
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У підручниках та навчальних посібниках [1–8] за дисципліною, 

використовуються методологічні основи системного підходу до вивчення 

складових технологічних систем основних виробництв харчової та хімічної 

промисловості за основними положеннями болонської системи навчання. 

Також приведені, наприклад, основні положення для складання та аналізу 

кінетичних моделей хімічних реакцій, визначено апарати для їх проведення; 

розглянуто можливості математичного моделювання хімічних реакторів з 

різною структурою потоків та принципи їх вибору, що є невід’ємною частиною 

курсу. 

 

Таблиця 2. Комплексний план навчальних занять другого модулю (приклад)  
Вид 

нз 

Найменування тем, різновидів навантаження і питань аналізу кожного виду занять 

комплексу технології харчових та хімічних виробництв 

лк Технологія хлібопекарських дріжджів: ідентифікація-класифікація сировини, 

біохімічних основ та технологічних режимів виробництва пресованих дріжджів 

лк Технологія борошняних кондитерських виробів: ідентифікація-класифікація різновидів 

сировини за способами її переробки та виробництва; технологічні режими на кожній 

стадії процесів та операцій, їх вплив на якість виробів. 

лк Технологія цукристих кондитерських виробів: ієрархія виробництва різновидів 

сировини, технологічні режими, особливості стадій процесів та операцій для карамелі. 

лк Технологія шоколадних виробів: технологічні режими стадій процесу виробництва 

сировини та продуктів – поліморфні та хімічні перетворення, вплив на якість виробів. 

лб Вивчення, ідентифікація-класифікація і аналіз властивостей різновидів хлібопекарських 

пресованих дріжджів відповідно НТД з урахуванням особливостей рецептур тіста. 

лб Дослідження, ідентифікація-класифікація ієрархії операцій та аналіз виробництва 

карамелі на патоці за особливостями та властивостями відповідно НТД. 

пз Ідентифікація-класифікація розрахунків температури і витрат води на заміс тіста для 

різновидів хлібобулочних виробів. 

пз Ідентифікація-класифікація та ієрархія розрахунків визначення виходу хлібобулочних 

виробів за нормативно-технічною документацією (НТД). 

лк Загальна технологія харчових концентратів: ієрархія стадій виробництва, аналіз за 

різновидами продукції та їх апаратурне виконання (перші блюда). 

лк Загальна технологія харчових концентратів: ієрархія стадій виробництва, аналіз за 

різновидами продукції та їх апаратурне виконання (другі та треті блюда). 

лк Загальна технологія овочесушильного виробництва: ієрархія стадій виробництва, аналіз 

особливостей процесів та апаратурне оформлення основних стадій виробництва 

лк Технологія овочесушильного виробництва: аналіз особливостей сучасних процесів та 

апаратурне оформлення основних стадій виробництва за вимогами. 

лб Дослідження, ідентифікація-класифікація та аналіз газоутворювальної здатності 

різновидів борошна – недоліки та переваги. 

лб Дослідження з виготовлення та методи аналізу цукрової помадної маси відповідно НТД. 

пз Ієрархія стадій виробництва за різновидами розрахунків виробничих рецептур у 

виробництві хлібобулочних виробів. 

пз Розрахунки виробничих рецептур для хлібобулочних виробів на різновидах 

компонентів сировини. Модульна контрольна робота 2. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

основні технологічні, наукові, методологічні, екологічні та техніко-економічні 

терміни і поняття; складові частини харчової сировини, напівфабрикатів та 

продукції, а також поживних речовин, їх функціонально технологічні 

особливості; закономірності процесів, які є спільними для виробництва 

харчової продукції, про цілісність процесів, що забезпечують завдані 

властивості харчового продукту; науково-теоретичні основи сучасних 

технологічних процесів і способи їх практичної реалізації; основні принципи 

технології, умови проведення технологічних операцій; вимоги стандартів до 

якості основної сировини, допоміжних матеріалів і цільової продукції; систему 

та методи хіміко-технологічного і мікробіологічного контрою виробництв; 

способи утилізації відходів і вторинної сировини основного виробництва. 

Головним завданням дисципліни є формування теоретичних знань у майбутніх 

фахівців харчових виробництв про основні принципи та процеси, що проходять 

у сировині, під час переробки та у готовому продукті. 

Висновки та перспективи подальшого розвитку даного напрямку. 

Таким чином, при застосуванні комплексних навчальних занять відбувається 

формування і розвиток у студентів професійних компетенцій, що дозволяють 

їм виконувати інженерно-дослідну роботу за конкретними технологічними 

процесами. Для представленого матеріалу наявна різноманітність тем і завдань, 

які відповідають основним розділам курсу «Загальна технологія харчової 

промисловості» з включенням розділів «Класифікація основних 

закономірностей харчової технології» та «Основні характеристики 

комплексних проектів інноваційного промислового підприємства», що 

розширює можливості підготовки бакалаврів. Кафедра інтегрованих 

технологій, процесів та апаратів викладає нормативну дисципліну 

«Загальна технологія харчової промисловості» понад 20 років для 

студентів 2 та 3 курсів ННІХТ, нажаль з 2020 р. навчається вже тільки 

третій курс (2 семестри), що призвело до вилучення матеріалів з технології 

бродильних виробництв для студентів зі спеціалізації Технологія жирів і 

жирозамінників. Тільки за 2015–2020 рр. Бухкало С.І. самостійно або у 

співавторстві видано понад 20 статей у фахових виданнях України та ЄС, 

які забезпечують комплексне викладання дисципліни за усіма видами 

навантаження (Вища освіта: Бакалаврат). 

 

Література 
1. Бухкало С.І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і 

задачах (тестові завдання) [текст] підручник з грифом МОН України. – К.: 

ЦНЛ, 2014. – 412 с. 

2. Бухкало С.І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і 

задачах (інноваційні заходи) підручник з грифом МОН України. К. : ЦНЛ, 

2014. 456 с. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІХ ФАХІВЦІВ 
Косс А.М., Овсяннікова Т.О. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», м. Харків, Україна, e-mail: andreykoss8352@gmail.com 

 

Однією з актуальних задач із підготовки фахівців з хімічної технології 

харчових продуктів та косметичних засобів є розвиток не тільки професійних 

навичок, але й гнучких «soft skills». Їх формування у інформаційний вік є не 

тільки мірилом успіху, але і важливим аспектом збереження психічного 

здоров'я у майбутніх фахівців під час їх професійної діяльності. Вже на етапі 

співбесіди їх наявність допомагає збільшити ефективність комунікації з 

роботодавцем і підвищити свої шанси на отримання роботи, для якої Ви дійсно 

підходите. Прищеплення студентам умінь та навичок для збереження 

психічного здоров’я є важливим аспектом з модернізації й креативної 

трансформації сучасної вищої освіти [1, 2].  

Можна зазначити, що після спілкування зі студентами різних напрямів, 

було з'ясовано, що багато хто сприймає психічну норму за психічне здоров'я, 

що не є одне й саме. До психічно нормальних відносяться як особистості з 

прикордонними розладами особистості, так і невротики, яких досить високий 

відсоток серед студентів. У процесі навчання необхідно формувати 

психологічну стійкість, яка присутня і в період стресів. Стрес повинен 

виступати в якості мобілізації, а психологічна стійкість з'являється через 

набуття знань, вмінь та навичок. Важливий аспект – це підготовка до 

практичної діяльності.  

Для набуття психічного здоров'я необхідно розуміти природу стресу. 

Стрес завжди виникає, коли організм перевищує особисті й соціальні ресурси, 
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тобто під час мобілізації, при роботі у режимі багатозадачності. Для 

підвищення особистісної ефективності і більш ефективного кар'єрного росту 

необхідно виходити із зони комфорту, що веде до стресу і розбалансуванню 

нервової системи. Набуття психічного здоров'я починається в першу чергу з 

володіння базовими навичками психіки, емоції повинні бути адекватні та 

гнучкі, при цьому повинна бути постійна натхненність особистості 

майбутнього фахівця, яка підвищує рівень його майстерності. Необхідно 

формувати у студентів адекватну самооцінку, яка підвищує стійкість до стресу 

та відчуття особистісних кордонів, що дозволяє будувати здорові стосунки з 

оточуючими. Психічне здоров’я засвідчується у студентів, коли вони 

застосовують свої знання у житті, тобто необхідно викладати знання так, щоб 

студенти бачили, як вони їх можуть використовувати у реальному бутті, 

оцінюючи результати свого навчання. Інформація, яку студенти не можуть 

застосувати, викликає менший інтерес і швидше забувається, а це, у свою 

чергу, знижує ефективність навчального процесу. Для набуття психічного 

здоров'я студентам необхідно створювати необхідні умови, розвивати 

впевненість у собі і в своїх знаннях. Основний ресурс для залучення уваги до 

курсу − це створення інтересу, що підвищує ефективність навчання. Психічне 

здоров’я − це в першу чергу напрацьована навичка, яка дозволяє стати 

ефективніше не тільки індивіду, але й колективу, в якому він знаходиться. 

Ми вважаємо, що важливий аспект навчання − це наявність можливостей 

студентам на більш молодших курсах застосовувати отримані знання як у вузі, 

так і на виробництвах під наглядом кваліфікованих фахівців підприємств. 

Впровадження в програму предметів, знання з яких, в першу чергу, 

роботодавці хотіли б бачити в майбутніх фахівцях, які будуть працювати на 

підприємствах. Необхідно давати пріоритет при рівних умовах тим фахівцям 

при працевлаштуванні, які вивчали дані курси у вузі, в цьому процесі різко 

зростає роль спеціальних кафедр як осередків формуючих психічне здоров'я у 

студентів. 

На нашу думку важливим аспектом навчання повинна бути організація 

екскурсій по підприємствах і безпосередньо проведення на їх базі спільного 

навчального процесу. Нами було опрацьовано ринок вакансій по сайту work.ua 

по Україні, середня зарплата технолога харчового виробництва на 18.10.2021 

року склала 18500 грн, а фармацевта-провізора – 14000 грн [3, 4]. Роботодавці 

вимагають від своїх працівників досвід роботи. Випускники вузів не мають 

потрібного для роботодавця досвіду. Ця проблема протягом багатьох років не 

вирішується. Через розвиток технологій, підвищення конкуренції дана 

проблема набуває ще більшої актуальності. Ми бачимо її вирішення, для цього 

необхідно будувати між підприємствами та навчальними закладами більш 

тісний контакти в рамках працевлаштування та використання майбутніх 

фахівців. На нашу думку, дуже важливим аспектом виступає організація 

спільної роботи вузів з підприємствами, які у своїх вакансіях вказують, що 

крім вищої освіти їм необхідні фахівці з досвідом роботи від року до п’яти. 
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Відсутність досвіду за фахом ускладнює працевлаштування молодого фахівця 

та подальше кар’єрне зростання. 

Необхідно організовувати екскурсії на ярмарки вакансій не тільки для 

старших курсів, а також для студентів, які тільки почали навчання у вузі, що в 

свою чергу буде формувати психологічну готовність до навчального процесу. 

Дана технологія дозволяла б студентам фактично бачити процес реалізації 

знань та навичок на підприємствах вже на початкових курсах навчання у вузі, 

стимулюючи як інтерес до навчання, так і ефективність навчання у вузі в 

цілому. Також варто відзначити, що важливим аспектом виступає кафедра, 

тобто її бачення, що саме необхідно для фахівця, якого вона готує. Кафедра 

виступає в ролі наставника, який направляє на більш точкове отримання знань, 

без викладачів спостерігається розпилення уваги, що веде до зниження 

ефективності навчального процесу. Спостерігається взаємодія трьох осіб: 

студента, представника кафедри і роботодавця, який фактично є замовником, 

сплачуючи технологу за його роботу. За рахунок цієї взаємодії і формується 

атмосфера у навчальній групі, забезпечуючи творчо-психологічний клімат. 
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У теперішньому суспільстві спостерігається різке зростання швидкості 

обміну інформацією, знаннями, тому душе пришвидшується створення та 

впровадження нових технологій у тому числі й у освіті, особливо при 

викладанні фахових дисциплін. Теперішні методи, які зараз використовуються 

в освіті, вже не справляються з поставленими завданнями, оскільки 

використання лише цифр і загальноприйнятої інформації не гарантує 

повноцінного засвоєння матеріалу. Зараз в Україні потребують спеціалістів, які 

можуть вирішувати задачі не лише стандартними методами, але й не 

стандартними, здатні приймати правильні рішення та їх реалізовувати [1]. 

Найбільш ефективними технологіями інтерактивного навчання є 

проблемно-діалогічний [2] і системно-діяльний підхід [3]. 

Ефективність одержання нових знань залежить від методів навчання, та 

інноваційних методів їх засвоєння. Сам же процес навчання – це не тільки 

одержання нових знань та навиків, але й отримування навиків до вирішення 

проблеми та розв’язування задачі з мінімальними витраченими зусиллями. 

Навчання здійснюється східчасто та поетапно, починаючи з постановки 

навчальної проблеми формулювання робочих припущень та перевірки їх у ході 

обговорень, а закінчується застосуванням одержаних знань у творчому 

мисленні.  

На початку вивчення дисципліни потрібно чітко визначити оптимальні 

умови вирішення завдань поставлених навчальним планом, насамперед, 

потрібно провести аналіз інформації для виявлення особливостей викладання 

предмету. Такий аналіз проводиться з метою встановлення позитивних та 

негативних аспектів викладання дисципліни за стандартною методикою. 

Позитивні аспекти – наявність інформації, щодо предмету та структури курсу, 

негативні – їх відсутність. Таким чином легше визначити проблеми, пов’язані з 

поданням матеріалу, та сформуванням вектору викладання дисципліни. 

Актуальність виділення аспектів викладання визначається відповідністю 

вимог до новизни, соціальним запитам і потребам теорії і практики організації 

процесу конкретної групи учнів. Використання такого підходу дає можливість 

спочатку виявити і описати закономірності, що розкривають його структуру 

дисципліни, а в наслідку розкрити механізм причинно-наслідкового зв'язку 

предмету, що викладається. [1]. 
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До практичної значимості такого підходу відносять зміни, які 

відбудуться (відбулися) в результаті впровадження змін викладання у 

педагогічний процес. 

Нині застосування методів інтерактивного навчання представляє вибір 

існуючої або створення нової інтерактивної методики, перевірку її 

відповідності в навчальному процесі та аналіз результатів. Вибір тієї чи іншої 

методики викладання в значній мірі визначається навчальною дисципліною і 

структурою навчальної групи.  

Планування викладання дисципліни, при використанні інтерактивних 

методик, стає самостійним розділом у методології викладання, що дозволяє 

різко скоротити обсяг занять для одержання тієї ж кількості інформації[1].  

При виборі методів інтерактивного навчання необхідно спочатку 

проаналізувати можливості загальноприйнятих методів та засобів навчання для 

викладання фахової дисципліни, при цьому особливу увагу приділити їх 

доцільності та специфіки системного підходу, врахувати взаємозв'язок обраних 

методів викладання та їх застосування для розвитку творчого і 

концептуального мислення. 

При розробці інтерактивної методики викладання фахових дисциплін 

слід прагнути не тільки надавати інформацію, щодо теми заняття, а й 

допомагати знайти пояснення, закономірності і причини тих чи інших 

процесів, перетворень тощо. Чим повніше, ретельніше і більш продумано 

складена методика викладання, тим легше і швидше виконати навчання. 

Ясність, точність і досить докладний (але короткий) виклад особливо важливі в 

тих випадках, коли в навчанні бере участь ціла група [1]. 

Розкриття діапазону навчання забезпечує високу ефективність цього 

процесу тільки за умови балансу теоретичної і практичної його частин. В 

іншому випадку навчання буде зводитися до однієї з його крайнощів [1]. 

Спираючись на вищезазначене можна сказати, що інтерактивне навчання 

дозволяє структурувати подачу інформації, підвищити якість та ефективність 

завоювання фахових дисциплін, завдяки розширенню діапазону 

застосовуваних методів та підходів від теоретичної до практичної частини.  
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