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Актуальність теми роботи.

Україна належить до країн з розвиненим бджільництвом і останніми 

роками входить в п’ятірку світових лідерів з виробництва меду та постачає 

його для американських і європейських споживачів.

Проте існують проблеми щодо недосконалого законодавства. Також 

залишається низка проблемних питань щодо контролю за безпечністю та 

якістю меду.

Необхідно зазначити, що мед натуральний має дієтичні та лікувальні 

властивості. Це значно підвищує вимоги до його безпечності та якості.

Варто зазначити, що однією з важливих вимог до експортованого меду 

є відповідна його консистенція, пов’язана із затримкою або відсутністю 

кристалізації, чого можна досягти тільки гомогенізацією меду натурального. 

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 натурального різного ботанічного походження.

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 для 

подальшого виробничого ланцюга.

Також необхідно зазначити, що внаслідок впливу антропогенного 

чинника у мед можуть потрапляти небезпечні речовини, залишки
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антибактеріальних препаратів, пестицидів та важких металів. Це обумовлює 

поширення практики використання пасічниками сучасних біологічних 

засобів, які не спричиняють забруднення продуктів бджільництва, є 

екологічно безпечними і позитивно впливають на здоров’я бджолиних сімей. 

Одним із таких засобів є германію цитрат, що володіє низкою переваг, 

порівняно з його мінеральними та хімічно синтезованими органічними 

сполуками.

Отже, вдосконалення дієвої системи контролю за виробництвом меду 

натурального, розроблення належних заходів для забезпечення виробництва 

безпечного та якісного гомогенізованого меду є надзвичайно актуальними. 

Саме на вирішення вищезазначених завдань була спрямована дисертаційна 

робота.

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

Дисертація є складовою частиною наукових досліджень, виконаних в 

рамках ініціативної науково-дослідної роботи кафедри ветеринарно- 

санітарної експертизи (нині -  кафедра ветеринарної гігієни імені професора 

А. К. Скороходька) Національного університету біоресурсів і природо

користування України «Науково-практичне обґрунтування якості 

та безпечності меду та бджолиного обніжжя» (номер державної реєстрації 

0116Ш08146, 2016-2019 рр.).

Наукова новизна.

Наукова новизна "дЖЄрШЦШЙЇ*і "рбоот,* «ИКДШЩШк об’єктивно і 

змістовно на підставі результатів власних досліджень, їх аналізу 

та узагальнення.

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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Встановлено, що мед гомогенізований необхідно зберігати не більше 

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

18±2 °С мед розшаровується на фракції — тверду світлу і сиропоподібну 

темну.

Зміна фізико-хімічних показників 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 концентрації 0,2 мг/л підвищувало масову частку води в меді на

1.0 % ,  а в концентрації 0,3 мг/л -  на 1,2 %, активність діастази -  на 0,9 та

1.1 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 мг/л та 

0,3 мг/л води не впливав на вміст Кадмію у меді.

З метою впровадження на пасіках процедур ОМР/ОНР та постійне 

діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, на потужності, ще 

здійснює виробництво гомогенізованого меду, було проведено чіткий аналі 

небезпечних факторів та визначено рівні ризику, а також розроблен 

превентивні заходи у вигляді систем самоконтролю.

Практичне значення.

Обґрунтовано вплив режиму гомогенізації меду натурального г 

безпечність та якість меду гомогенізованого. Проведені дослідження даю:
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змогу встановити оптимальні температурні режими та термін його 

зберігання.

Встановлено доцільність використання розчину германію цитрату для 

випоювання бджолам.

Розроблено науково-практичні рекомендації «Належна практика в 

бджільництві» та «Підходи до розробки процедур виробництва 

гомогенізованого меду, заснованих на принципах НАССР» (розглянуті та 

схвалені на засіданні Науково-методичної ради Держпродспоживслужби, 

протокол № 3 від 4 жовтня 2019 р.) слугуватимуть виробникам 

гомогенізованого меду базовою основою для розроблення процедур, 

заснованих на принципах НАССР, під час гомогенізації меду натурального.

Розроблені системи самоконтролю, що містять форму для оцінки 

небезпечних факторів та можливі заходи контролю та форму для здійснення 

самоконтролю. Програми-передумови та процедури, засновані на принципах 

НАССР, що охоплюють усі потенційні небезпечні фактори безпечності меду
___  О

натурального гомогенізованого, впроваджено у ТОВ «НГК-ТРЕИД».

Аналіз змісту дисертації, її методичний рівень і ступінь 

завершеності.

Дисертацію викладено на 164 сторінках, вона складається з анотацій, 

вступу, огляду літератури, матеріалів та методів досліджень, результатів 

експериментальних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних 

джерел та додатків.

Список використаної літератури налічує 140 джерел, у тому числі 64 

латиницею. Дисертацію ілюстровано 27 таблицями та 17 рисунками.

У вступі автор обґрунтовує актуальність теми дисертаційного 

дослідження. Відмічено, що виробництво безпечних і якісних продуктіґ 

бджільництва в Україні з метою їх споживання та застосування у медицин 

спрямоване на забезпечення внутрішнього ринку та значно розширю*
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експортні можливості. Також зазначено, що питання безпечності та якості 

меду, виробленого в Україні, потребують додаткової уваги та вивчення з 

огляду на міжнародні вимоги.

Розділ «Огляд літератури» викладено на 32 сторінках, який охоплює 

питання сучасного стану галузі бджільництва України, хімічні та фізичні 

властиві меду натурального, що впливають на його безпечність та якість, 

ефективність використання нанотехнологічної сполуки германію, сучасної 

технологічної лінії виготовлення меду натурального гомогенізованого, 

розробки та запровадження процедур, заснованих на принципах НАССР, 

законодавчі вимоги до якості та безпечності меду натурального в Україні, 

СОТ та ЕС.

У наступному, 2-у розділі дисертації автор приводить весь обсяг 

досліджень, представляє схему, що складається 3-х етапів, описує матеріали 

та методи. В цьому розділі лаконічно, але досить змістовно і обґрунтовано 

вибір напрямів досліджень і послідовність їх етапів, способів вирішення 

поставлених задач у відповідності до мети роботи, низки 

таких методів досліджень як органолептичний (аромат, колір, консистенція, 

кристалізація, смак, механічні домішки, ознаки бродіння); фізико-хімічні 

(вміст гідроксиметилфурфуролу, діастазне число, масова частка води, масова 

частка сахарози, масова частка відновлювальних цукрів (до безводної 

речовини), загальна кислотність); імуноферментні (вміст залишкових 

кількостей антибактеріальних речовин); хроматографічні (вміст залишкових 

кількостей пестицидів); атомно-абсорбційні (вміст залишкових кількостей 

токсичних елементів); радіологічні (вміст залишкових кількостей 137Сз і 908г); 

мікроскопічні та статистичні (обробка цифрових показників результатів 

дослідження та оцінка їх достовірності за критерієм Стьюдента) методи.

Викладення результатів дисертаційного дослідження розпочинається з 

розділу 3, в якому представлено вивчення показників безпечності та якості 

меду натурального, що характерні для Кіровоградської області, та динаміки 

змін у 2014—2018 роках, дослідження показників якості залежно від
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ботанічного походження меду натурального, вплив випоювання бджолам 

розчину германію цитрату на безпечність та якість меду натурального, оцінка 

впливу технологічного процесу гомогенізації меду натурального на 

отриманий натуральний мед гомогенізований. Також представлені 

порівняння основних показників якості меду натурального та меду 

натурального гомогенізованого за різних термінів зберігання та температури 

гомогенізації. Заслуговує на увагу розробка процедур виробництва 

гомогенізованого меду, заснованих на принципах НАССР.

У розділі 4 Єрмак Анна Василівна провела об’єктивний і узагальнений 

аналіз результатів власних досліджень, фахово і неупереджено порівняла їх з 

уже відомими науковими і практичними рішеннями проблем, на підставі 

чого сформулювала висновки і пропозиції виробництву.

Висновки дисертаційної роботи повністю ґрунтуються на результатах 

власних досліджень та їх теоретично обґрунтованих узагальненнях, 

знаходяться у відповідності з метою, задачами і змістом роботи, 

сформульовані логічно і лаконічно.

У цілому, висновки відповідають меті і завданням роботи та 

окреслюють її практичні перспективи.

Пропозиції виробництву базуються на обґрунтованості досліджень, 

достовірності та доказовості їх результатів.

Робота завершується списком використаних джерел літератури.

У цілому аналіз змісту дисертації свідчить, що вона виконана на 

актуальну тему, на достатньо високому науково-методичному рівні та є 

завершеною, виходячи із мети і задачі, методології виконання, способів і 

методів їх досягнення, об’єктивності та достовірності результатів, на підставі 

яких сформульовані відповідні висновки і пропозиції виробництву.

Обгрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.
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Сформульовані наукові положення, висновки і пропозиції у 

представленій роботі базуються на обґрунтованому виборі напрямку, мети та 

задач дослідження, відповідній його методології та використанні сучасних 

методів досліджень, достовірності результатів власних досліджень, їх 

об’єктивній інтерпретації та позитивній апробації.

Дослідження проведені на достатній кількості проб меду натурального. 

Цифрові показники оброблені статистичним методом.

У зв’язку з вище зазначеним, достовірність одержаних результатів 

досліджень не викликає сумніву.

Усе це в цілому, поряд із критичним аналізом власних результатів 

досліджень забезпечило достатньо високий рівень обґрунтованості наукових 

положень, висновків і рекомендацій дисертаційної роботи.

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях 

і авторефераті.

За матеріалами 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.

Автореферат дисертації повністю відображає її рукопис та 

включає всі представлені в ньому розділи і результати досліджень, його 

наукові положення у відповідності до мети і задач роботи. Висновки і 

пропозиції виробництву побудовані логічно, лаконічно і змістовно та 

ґрунтуються на результатах дисертаційного дослідження.

Поряд із позитивною оцінкою дисертаційної роботи в цілому, за 

детального її аналізу виникли наступні зауваження і запитання:

виявлені поодинокі невдалі, з огляду літературної редакції, речення чи 

слова і словосполучення;

на ст.ЗО речення «Сахароза представлена звичайними цукрами» краще 

замінити на «Дисахариди представлені лише сахарозою»;
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на ст.41 некоректно побудоване речення «Система НАССР не гарантує 

безпечності харчових продуктів, а лише зменшує ризик виникнення випадків 

щодо загрози їх безпечності»;

на ст. 48 слово «безпека» замінити на «безпечність»; 

вважаю за доцільне зробити посилання на нормативні документи, а не 

неодноразово наводити їх повні назви;

на ст. 65 потрібно вказати, що представлені результати досліджень 

органолептичних показників, а не лише показників;

зустрічається по тексту та у назві рис.3.9 та ЗЛО словосполучення 

«вміст масової частки». Потрібно написати або вміст, або масова частка;

в табл.3.3, табл.3.9 бажано назви хвороб «вароатоз» та «аскофероз» 

замінити на «варооз» та «аскосфероз»;

бажано було б назву підрозділу 3.3. «Оцінка впливу технологічного 

процесу гомогенізації меду натурального на отриманий натуральний мед 

гомогенізований» замінити на «Вплив гомогенізації на якість меду 

натурального»;

у розділі 4 зустрічається словосполучення«меду натурального різних 

ботанічних сортів», яке бажано замінити на «меду натурального різних 

ботанічного походження».

Проте, вказані зауваження та дискусійні положення не впливають на 

високий науково-методичний рівень дисертаційної роботи.

ВИСНОВОК.

Дисертаційна робота Єрмак Анни Василівни на тему: «Безпечність та 

якість гомогенізованого меду» є завершеним, самостійним науковим 

дослідженням, що має наукову новизну, практичне значення, містить 

результати, які є важливими як для науковців, так і для практиків. 

Автореферат дисертації повною мірою розкриває основні наукові результати, 

отримані дисертанткою у процесі дослідження і не містить положень, які 

були би відсутніми у тексті дисертації.
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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 Єрмак Анна Василівна заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.09 -  

ветеринарно-санітарна експертиза.

Офіційний опонент:

кандидат ветеринарних наук, доцент

кафедри паразитології,


