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Відгук 

 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Хомутенко Вікторії Ігорівни 

«Санітано-гігієнічна оцінка м’ясних консервів з яловичини за умов 

довготривалого зберігання » подану в спеціалізовану вчену раду Д 26.004.14 у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування Українина 

здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за 

спеціальністю 16.00.09 −ветеринарно-санітарна експертиза 

 

Актуальність теми. Виробництво м’ясних консервів з яловичини є одним 

із способів консервування м’яса, що дозволяє зберігати впродовж значного 

періоду, готові до споживання м’ясні продукти. У зв’язку з цим санітарно-

гігієнічні вимоги до тари, м’ясної сировини та до процесу стерилізації 

потребують особливої уваги. Згідно харчового законодавства, виробники 

харчових продуктів зобов’язані проводити контроль технологічного процесу на 

основі ризик-орієнтованого підходу і здійснювати його на всіх стадіях 

виробництва. А це в свою чергу потребує наукового підґрунтя  і, особливо, 

мікробіологічних ризиків, які можуть виникнути під час тривалого зберігання 

м’ясних консервів. Крім того, на даний час, не має можливості за короткі 

терміни визначити біологічну цінність та токсичність консервів м’ясних. Тому, 

виникає необхідність у модифікації існуючих методів біологічної цінності та 

токсичності продукту до експрес-методів комплексної оцінки даних продуктів. 

Звідси, актуальність даної роботи полягає в комплексному підході, щодо 

санітарно-гігієнічної оцінки консервів м’ясних з яловичини за тривалого 

зберігання через встановлення гігієнічного критерію технологічного процесу 

консервів м’ясних з яловичини за кількістю термофільної мікрофлори та через 

модифікацію методу визначення біологічної цінності та токсичності консервів. 

А це в свою чергу дозволить вирішити питання щодо гарантування їх 

безпечності та якості.  
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Звідси, метою дисертаційного дослідження було надати гігієнічну 

оцінку консервів м’ясних з яловичини у металічній тарі за тривалого зберігання 

та встановити ризик-орієнтовані критерії їх безпечності та якості. 

Для досягнення мети було поставлено такі задачі: 

– проаналізувати якість пакування та маркування консервів м’ясних з 

яловичини за тривалого зберігання; 

– встановити відповідність показників безпечності та якості консервів 

м’ясних з яловичини вимогам чинних нормативно-правових актів України; 

– дослідити санітарно-гігієнічні показники консервів м’ясних з яловичини 

за довготривалого зберігання; 

– встановити гігієнічний критерій технологічного процесу консервів 

м’ясних з яловичини за кількістю термофільної мікрофлори під час зберігання; 

– визначити відносну біологічну цінність та токсичність консервів 

м’ясних з яловичини за тривалого зберігання з використанням Tetrachymena 

pyriformis; 

– модифікувати метод визначення біологічної цінності та токсичності 

консервів м’ясних з яловичини з використанням тест-культури Tetrachymena 

pyriformis; 

– здійснити аналіз асортиментної фальсифікації консервів м’ясних з 

яловичини  за допомогою мікроструктурного аналізу; 

– розробити методичні рекомендації з оцінки біологічної цінності та 

токсичності консервів м’ясних і методичні рекомендації про порядок і умови 

поставки, закладання, зберігання і відпуску консервів м’ясних. 

Об’єкт дослідження – санітарно-гігієнічна оцінка консервів м’ясних з 

яловичини за тривалого їх зберігання. 

Предмет дослідження – консерви м’ясні з яловичини, їх безпечність та 

якість, біологічна цінність, токсичність, гігієнічний критерій технологічного 

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

Дисертаційна робота є складовою частиною ініціативної науково-дослідної 

роботи кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Національного університету 

біоресурсів і природокористування України та УкрНДІН нанобіотехнологій та 

ресурсозбереження «Аналіз ринку виробництва та факторів, які впливають на 

термін зберігання консервів м’ясних» (номер державної реєстрації 

0115U003295, 2015 р.). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та експериментальному підтвердженні необхідності 

використання гігієнічного критерію технологічного процесу консервів м’ясних 

за кількістю термофільних аеробних і факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів. Запропоновано модифікований експрес-метод визначення 

біологічної цінності та токсичності консервів м’ясних, який дозволяє 

здійснювати диференційований підхід до обліку клітин тест-культури.  

Доведено, що за тривалих умов зберігання консервів м’ясних з яловичини 

вміст важких металів, зокрема, Кадмію, Арсену та Цинку досягає верхньої межі 

максимально допустимих рівнів, а вміст Олова в консервах окремих виробників 

її перевищував.  

Під час тривалого зберігання консервів м’ясних із яловичини виявлено 

ріст поодиноких колоній пліснявих грибів, наявність спороутворюючих 

мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (Вacillus 

subtilis), мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, а з 

патогенних видів – S. aureus, що вказує на порушення умов промислової 

стерильності.  

На підставі результатів дослідження встановлено, що під час зберігання 

консервів м’ясних з яловичини у металевій тарі є необхідність встановлення 

відповідності вмістимого банок на предмет асортиментної фальсифікації із 

застосуванням мікроструктурного аналізу. 
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Наукова новизна досліджень підтверджена Патентом України на корисну 

модель «Спосіб оцінки токсичності м’ясних консервів». 

Практичне значення одержаних результатів. З метою гарантування 

безпечності консервів м’ясних з яловичини національним виробникам 

запропоновано визначати термофільні аеробні і факультативно-анаеробні 

мікроорганізми (встановити гігієнічний критерій технологічного процесу 

консервів м’ясних з яловичини за кількістю термофільної мікрофлори).  

Для встановлення відповідності консервів м’ясних з яловичини вимогам 

чинних в Україні нормативно-правовим актам пропонується використовувати 

«Методичні рекомендації про порядок і умови поставки, закладання, зберігання 

і відпуску консервів м’ясних». 

Для встановлення безпечності консервів м’ясних з яловичини за 

виробництва та зберігання використовувати модифікований метод визначення 

біологічної цінності та токсичності згідно з «Методичними рекомендаціями з 

оцінки біологічної цінності та токсичності консервів м’ясних» . 

Ступінь обґрунтування наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформованих у дисертації. Дисертаційна робота включає анотації, вступ, огляд 

літератури, матеріали та методи дослідження, розділи результатів 

експериментальних досліджень, їх узагальнення та аналіз, висновки, пропозиції 

виробництву, список використаних літературних джерел та додатки. Матеріал 

викладено на 153 сторінках друкованого тексту. Cписок використаних 

літературних джерел містить 195 найменування, в тому числі 17 – латиницею. 

Робота ілюстрована 16 таблицями та 16 рисунками. 

У вступі до дисертації, викладеному на 7 сторінках, представлено 

актуальність, мета та завдання, наукова новизна та практичне значення роботи, 

апробацію результатів роботи та публікації. 

Розділ 1 «Огляд літератури» складається з 4 підрозділів та висновків з 

огляду літератури і формування основних напрямків досліджень. Усього 20 
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сторінок, де аналіз існуючих національних методів контролю якості та 

безпечності м’ясних консервів та теоретично обґрунтовується доцільність теми 

дисертаційної роботи. 

Розділ 2 «Матеріали та методи дослідження» детально відображає 

інформацію про кількість проб та назви виробників даних консервів (500 проб 

консервів 10 українських виробників), етапи дослідження (Рис. 2.1. Схема 

проведених досліджень за темою дисертаційної роботи, стр 57). В цілому 

дисертаційні дослідження включають органолептичні; фізико-хімічні; хіміко-

токсикологічні; мікробіологічні; гістологічні; біологічні; статистичні. 

Розділ 3 «Результати власних досліджень» складається із 9 підрозділів. 

Вони розкривають етапи досліджень та стосуються аналізу ринку м’ясних 

консервів в Україні, які йдуть на імпорт та на експорт та стосуються аналізу 

безпечності та якості цих консервів.   

У даному розділі експериментально підтверджено необхідність 

дослідження консервів м’ясних з яловичини у разі їх довготривалого зберігання 

шляхом встановлення гігієнічного критерію технологічного процесу за 

кількістю термофільної мікрофлори, визначення біологічної цінності та 

токсичності консервів м’ясних модифікованим методом. Вперше проведені 

мікроструктурні дослідження консервів м’ясних, що дають можливість 

достовірно визначити їх склад.  

Останній Розділ 4 «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» (7 

сторінок). В цьому розділі автором проведено аналіз одержаних результати 

власних досліджень та їх узагальнення і порівняння з іншими дослідженнями 

щодо якості та безпечності консервів м’ясних з яловичини.  

У цілому цей розділ викладено досить грамотно, дисертантка наводить 

логічно побудований аналіз і обговорення, що характеризує здобувача як 

всебічно підготовленого та ерудованого науковця.  
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Висновки (2 сторінки) добре сформульовані, логічно випливають із 

поставленої мети і завдань проведених дисертантом досліджень. Висловлюють 

найбільш вагомі результати, одержані дисертантом і ґрунтуються на наведених 

у дисертації даних. Висновки складаються із 8 пунктів.  

Пропозиції виробництву (1 сторінка) оформлені належним чином, 

документально та експериментально підтверджені та складаються з 4 пунктів.  

Список літератури достатнього обсягу, містить 195 найменувань, у тому 

числі 17 латиницею.  

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Автореферат в достатньому обсязі відображає основні положення дисертації, 

обізнаність здобувача з результатами наукових досліджень інших науковців за 

обраною темою та її  власний внесок у розв’язанні наукової проблеми. Вступна 

частина, висновки та пропозиції є ідентичними, а результати 

експериментальних досліджень та їх аналіз в авторефераті коротко 

відображають результати досліджень дисертаційної роботи. 

Разом з цим дисертаційна робота Хомутенко Вікторії Ігорівни має певні 

недоліки та зауваження, на які необхідно звернути увагу. 

1.По тексту роботи зустрічаються наступні терміни «м’ясні консерви за 

тривалого зберігання» та «м’ясні консерви за довготривалого зберігання». В 

чому різниця? Як зрозуміти термін «тривалого зберігання», чи не перевищує це 

період, той що зазначено виробником, як термін до якого треба вжити продукт ? 

Також, є терміни «кількість термофільних спороутворюючих аеробних і 

факультативно анаеробних мікроорганізмів» та «кількість термофільних 

аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів».  

2. Інша група термінів «встановити гігієнічний критерій технологічного 

процесу консервів м’ясних з яловичини за кількістю термофільної 

мікрофлори під час зберігання» (завдання 4) та «розробка мікробіологічного 

критерію зберігання консервів м’ясних за вмістом термофільної 
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мікрофлори» (схема проведених досліджень в авторефераті стр. 6 та в 

дисертаційній роботі стр. 56). 

3. В завданнях до дисертаційної роботи було зазначено «модифікувати 

метод визначення біологічної цінності та токсичності консервів м’ясних ..» 

(завдання 6), а в схемі проведених досліджень «розроблення модифікованого 

методу визначення біологічної цінності та токсичності консервів м’ясних 

…» Цей метод був тільки модифікований автором дисертації. 

4. В дисертації на стр. 51 є наступне речення «Залишкову мікрофлору 

консервів найчастіше представляють кислото- і газотвірні мезофільні аеробні 

та факультативно-анаеробні бактерії роду Bacillus (В. pumilis, B. megaterium, B. 

cereus), кислототвірні термофільні спороносні аероби…» Краще булоб 

зазначити ці терміни як «кислотоутворюючі» та «газоутворюючі». 

Вважаю, що вищезазначені недоліки суттєво не впливають на цінність 

виконаної наукової роботи. 

Також є ряд дискусійних питань. 

1. Що є причиною контамінації м’ясних консервів спороутворюючою 

термофільною мікрофлорою ? Чи було проведено видову ідентифікацію 

виділеної термофільної  мікрофлори? Якщо так, то які види мікроорганізмів її 

представляли? 

2. З якою метою було проведено аналіз технологічного процесу 

виробництва консервів м’ясних з яловичини, адже цей процес може 

відрізнятися у різних підприємств? 

3. Які показники безпечності та якості консервів м’ясних з яловичини 

існують на даний час в Україні?  

4. Обґрунтуйте розроблений Вами гігієнічний критерій технологічного 

процесу консервів м’ясних з яловичини за кількістю термофільної мікрофлори 

під час зберігання. З чого він складається і як він узгоджується з Європейськими 

вимогами до даного виду продукту? 




