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Відгук 

 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Єрмак Анни Василівни 

«Безпечність та якість гомогенізованого меду»  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. Україна − країна з розвиненим бджільництвом, яка 

останніми роками входить у п’ятірку світових лідерів з виробництва та експорт 

меду. Тому, виробництво безпечних і якісних продуктів бджільництва в Україні 

є досить актуальним та спрямоване на забезпечення як внутрішнього ринку так і 

значно розширює експортні можливості. Впродовж останніх п’яти років  обсяги  

експорту меду до ЄС зросли більше, ніж у чотири рази. 

Варто зазначити, що однією з важливих вимог до меду, що експортується є 

його органолептичні характеристики, а саме відповідна його консистенція, яка 

пов’язана із затримкою або відсутністю кристалізації, чого можна досягти 

тільки гомогенізацією натурального меду, що полягає в змішуванні, підігріванні 

та гомогенізації продукту. Вказаним технологічним прийомом можна 

перетворити мед із закристалізованого стану до однорідної консистенції. 

Природні характеристики його при цьому не змінюються, а фізико-хімічні 

показники покращуються завдяки технологічній спроможності змішування меду 

різного ботанічного походження та від різних виробників для формування 

однієї товарної партії для експорту. Однак для цієї категорії меду, на відміну від 

меду натурального, немає ні державних, ні міжнародних загальновизнаних 

стандартизованих критеріїв. 
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Саме тому проведення досліджень з метою визначення показників якості та 

безпечності, що характерні для меду натурального, зібраного з різних 

виробничих районів, шляхом вивчення його фізико-хімічних властивостей та їх 

зміни в процесі гомогенізації є актуальним з токи зору цілісності підходу  

виробничого ланцюга «від лану до столу» та підходу простежуваності. 

Необхідно зазначити, що набуває поширення практика використання 

пасічниками сучасних біологічних засобів, які є екологічно безпечними і 

позитивно впливають на здоров’я бджолиних сімей. Одним із таких засобів є 

германію цитрат, випливу його присвячена частина даної роботи. 

З огляду на те, що наша держава взяла на себе зобов’язання впровадити 

національну систему гарантування безпечності та якості харчових продуктів 

відповідно до системи Європейського Союзу, постає необхідність у системному 

підході до гарантування безпечності та якості гомогенізованого меду 

натурального. 

Тому надзвичайно актуальними як для науки, так і для практики є 

вдосконалення дієвої системи контролю за виробництвом  меду натурального та 

розробка належних заходів для забезпечення виробництва безпечного та 

якісного гомогенізованого меду. 

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

виконано на кафедрі ветеринарно-санітарної експертизи (нині – кафедра 

ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька) Національного 

університету біоресурсів і природокористування України згідно тематики: 

«Науково-практичне обґрунтування якості та безпечності меду та бджолиного 

обніжжя» (номер державної реєстрації 0116U008146, 2016–2019 рр.). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено й описано 

науково-практичне значення впливу технологічної обробки (гомогенізації) меду 

натурального та вивчено показники якості меду гомогенізованого в процесі 

його зберігання.  
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Дисертантом встановлено, що мед гомогенізований необхідно зберігати не 

більше двох років, адже через 3 роки зберігання як за температури 10±2 °C, так і 

за 18±2 °C мед розшаровується на фракції − тверду світлу і сиропоподібну 

темну. Зміна фізико-хімічних показників (збільшення гідроксиметилфурфуролу 

та зниження діастазної активності) технологічно обробленого меду, на відміну 

від необробленого, негативно впливає на термін зберігання кінцевого продукту. 

Проведено порівняльний аналіз впливу розчину германію цитрату, 

отриманого методами нанотехнології, на показники якості та безпечності меду 

натурального. Зокрема встановлено, що задавання розчину германію цитрату в 

концентрації0,2 мг/л підвищувало масову частку води в меді на1,0 %, а в 

концентрації 0,3 мг/л – на 1,2 %, активність діастази – на 0,9 та1,1 од. Готе, 

збільшувало вміст проліну на 11,2 та 11,9 мг/кг відповідно. Випоювання 

бджолам розчину германію цитрату в концентраціях 0,2 мг/л та 0,3 мг/л не 

впливало на масову частку відновлювальних цукрів та величину рН меду і 

знижувало загальну кислотність на 3,4 (моль/дм3)/кг. 

Доведено, що використання германію цитрату в концентрації 0,2  мг/л для 

напування бджіл сприяло зниженню вмісту Плюмбуму на 1,3 %, а в 

концентрації 0,3 мг/л – на 4,2 %. Германію цитрат у концентрації 0,2 та 0,3 мг/л 

води не впливав на вміст Кадмію у меді. 

На основі гігієнічної оцінки технологічної обробки меду дисертантом 

розроблено превентивні заходи у вигляді систем самоконтролю, які адаптовані 

для практичного застосування в бджільництві та процедури, засновані на 

принципах НАССР, на потужностях з гомогенізації меду. 

Практичне значення одержаних результатів. Завдяки дослідженням, які 

проведенодисертантом, одержані дані щодо впливу режиму гомогенізації меду 

натурального на безпечність та якість меду гомогенізованого дають змогу 

встановити оптимальні температурні режими та термін його зберігання.  
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Встановлено доцільність застосовування для поліпшення показників 

безпечності та якості меду, водного розчину германію цитрату в концентрації 

0,3 мг/лдля випоювання бджолам. 

Розроблені системи самоконтролю, що містять форму для оцінки 

небезпечних факторів та можливі заходи контролю та форму для здійснення 

самоконтролю, впроваджені на пасіці ФОП Мась М. В. Програми-передумови 

та процедури, засновані на принципах НАССР, що охоплюють усі потенційні 

небезпечні фактори безпечності меду натурального гомогенізованого, 

впроваджено у ТОВ «НГК-ТРЕЙД». 

Оцінка достовірності наукових положень роботи. Дисертаційна робота 

викладена на 164 сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 27 таблицями та 

17 рисунками.Список літератури включає 140 джерел, з них – 64 латиницею. 

Дисертація включає анотації, вступ, огляд літератури, матеріали і 

методивиконання роботи, розділи результатів експериментальних досліджень, 

їх узагальнення та аналіз, висновки, пропозиції виробництву, список 

використаних джерел та додатки.  

Вступ викладений на 6 сторінках та містить всі обов’язкові для дисертації 

частини. Добре обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульована мета 

роботи та визначено задачі дослідження, об’єкт, предмет та методи досліджень.  

Огляд літератури викладений на 32 сторінках, є інформативним та 

відповідає напрямку досліджень. Наведено актуальну інформацію щодо 

сучасного стану галузі бджільництва України; хімічних та фізичних 

властивостей меду натурального; ефективності використання нанотехнологічної 

сполуки германію; сучасної технологічної лінії виготовлення меду натурального 

гомогенізованого; розробки та запровадження процедур, заснованих на 

принципах НАССР; законодавчих вимог щодо якості та безпечності меду 

натурального в Україні, СОТ та ЄС. 
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У цілому розділ написаний на високому науковому та методичному рівні з 

використанням достатньої кількості першоджерел. 

Другий розділ викладений на 7 сторінках і містить детальну 

характеристику матеріалів та основних методів досліджень, використаних в 

роботі. 

Третій розділ займає 51 сторінку. У даному розділі Єрмак Анною подані 

всі одержані результати експериментальних досліджень, їх аналіз, узагальнення 

та обговорення. 

Автором дисертаційної роботививчено показники безпечності та 

якостімеду натурального, зібраного в різних районах Кіровоградської області, за 

кожен медоносний сезон 2014–2018 рр. Встановлено, що досліджувані проби 

меду натурального різного ботанічного походження, попри їх варіабельність за 

фізико-хімічними показниками,є придатними для подальшої гомогенізації. 

Для вирішення питань, пов’язаних з небезпечними факторами, які можуть 

впливати на безпечність меду натурального,було розроблено та апробовано дві 

форми для застосування системи самоконтролю. 

Автором дисертаційної роботи проведено порівняльний аналіз впливу 

розчину германію цитрату, отриманого методами нанотехнології, на показники 

якості та безпечності меду натурального. Встановлено, що з метою поліпшення 

окремих показників безпечності та якості меду натурального (гомогенізованого 

та негомогенізованого) доцільно випоювати бджолам водний розчин германію 

цитрату в концентрації 0,3 мг/л. 

Проведено й описано науково-практичне значення впливу технологічної 

обробки (гомогенізації) меду натурального та вивчено показники якості меду 

гомогенізованого в процесі його зберігання.Встановлено, щовиявлені зміни 

органолептичних та фізико-хімічних показників технологічно обробленого меду 

дають підстави стверджувати, що мед гомогенізований можна зберігати не 

більше двох років. 
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Проведений аналіз небезпечних факторів, розробленіта впроваджені 

процедури, засновані на принципах НАССР, на потужності, що здійснює 

виробництво меду гомогенізованого. 

Результати досліджень дисертант ретельно проаналізував, статистично 

обробив, основні з них представив у таблицях та рисунках.  

Четвертий розділ викладено на 7 сторінках, де конструктивно 

представлено аналіз виконаної роботи та обговорення отриманих результатів. 

Дисертантом співставлено отримані дані з уже існуючими даними літератури. 

Крім того, окреслена новизна отриманих результатів. 

Ідентичність змісту автореферату та дисертаційної роботи. Зміст тексту 

автореферату дисертації відображає основні положення дисертаційної роботи та 

ідентичний за змістом. 

Повнота викладення результатів дослідження в опублікованих працях. 

За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, з яких 5 статей у 

наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, 2 науково-практичні рекомендації, 3 тези наукових 

доповідей. Опубліковані роботи відображають наукові положення та зміст 

дисертаційної роботи.  

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

У даній дисертаційній роботі виявлені такі дискусійні положення та 

зауваження: 

 

1. Назва дисертаційної роботи «Безпечність та якість гомогенізованого 

меду». Які показники безпечності  меду визначали, лише хімічні ? Чи які 

підходи щодо забезпечення безпечності гомогенізованого меду були 

використані підчас виконання роботи? Чи є гомогенізований мед в 
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країнах ЄС? Чи можна змішувати та піддавати гомогенізації проби меду 

різного ботанічного походження? 

2. В авторефераті стр. 1 4-й абзац перше речення «Необхідно зазначити, що 

мед вважається мікробіологічно безпечним продуктом…» Не погоджуюсь 

із цим виразом, так як є багато робіт спрямованих на вивчення 

мікробіологічних показників меду (спільні роботи з проф. Касянчук В.В., 

Каганець О.О. та Негай І.В. та ін..) 

3. Чому для процесу гомогенізації меду було обрано саме температуру 

45±2˚С, для зберігання гомогенізованого меду  10±2 °C та 18±2 °C? 

Навіщо зберігали 3 роки, адже згідно ДСТУ 4497:2005 гарантійний строк 

зберігання меду не більше 3х років?  

4. З якою метою застосовується розчин германію цитрату в бджільництві? 

Чи це Ваша ідея використовувати цей препарат в бджільництві,  чи він 

має вже застосування?  

5. В авторефераті та дисертаційній роботі висновок 9 «Зберігання меду 

гомогенізованого за температури 10±2 °С та 18±2 °С впродовж 3-х років 

знижує в ньому масову частку води на 1,1% …». Не вдалий вираз  

«зберігання знижує», можливо краще «під час зберігання меду … показник 

масової частки води зменшився на 1,1% ». Такі ж невдалі вислови 

зустрічаються і в інших висновках, як то 7 та 8. 

6. В анотації до роботи є також невдалий вираз «  Для визначення показників 

безпечності та якості меду натурального та динаміки їх змін впродовж 

медоносних сезонів 2014−2018 років у Кіровоградської області було 

досліджено 160 відібраних проб меду із різних медоносних рослин ….», а 

краще було б зазначити так: «було досліджено 160 проб меду різного 

ботанічного походження». 

7. Інший невдалий вираз «сортова бідність меду» («сорт» російськомовне 

слово, в українській мові «ґатунок»). І що означає сам вираз?  
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8. Граматичні помилки : «… підвищення активної кислотності медів» (стр 

31, 5 абзац), «водність меду» (стр. 35, 3 абзац), «органічний германій 

набагато менш токсичний» (стр. 36, 3 абзац), «Повинні бути розроблені 

критерії, що стосуються ботанічного походження якості меду та 

визначення моно флорного меду на основі широкого спектру наявних 

медів. » (стр 53, 1 абзац) та тут же «Виникають деякі відмінності між 

медами з різним географічним походженням, що ймовірно, обумовлено 

різним ботанічним походженням» . 

9. На стр. 51 є таблиця 1.2 «Перелік речовин, що контролюються в меді 

натуральному», а посилання на цю таблицю в тесті є наступним «У 

таблиці 1.2 наведено перелік досліджень….» (стр. 50, 3 абзац). 

10. «Дерево прийняття рішень щодо визначення заходів керування» на стр. 

105 в тексті дисертації, на мою думку, необхідно було розмісити в 

додатках, так як воно займає майже усю сторінку та є стандартним.  

Слід зауважити, що вказані недоліки не знижують цінності одержаних 

результатів та методичного рівня виконаної дисертаційної роботи, яка справляє 

враження добре продуманої і вдало виконаної роботи, що має значне 

теоретичне і практичне значення. 

 

Загальний висновок. Дисертація Єрмак А. В. на тему: «Безпечність та 

якість гомогенізованого меду» , є завершеною самостійною науковою роботою, 

у якій наведено теоретичне узагальнення й поглиблене роз’яснення наукового 

завдання. 

За своєю актуальністю, вірогідністю одержаних даних, науковою 

новизною, практичною цінністю подана дисертація відповідає вимогам п. 11 

Порядку присудження наукових ступенів,затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами та доповненнями) 

нормативним актам МОН України до кандидатських дисертацій, а її автор  
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