
Відгук
офіційного опонента на дисертаційну роботу Богатко Надії Михайлівни 
«Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування експресних 
методик виявлення хімічних небезпечних факторів м’яса забійних тварин»,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі 
спеціальності 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза», в спеціалізовану 
вчену раду Д  26.004.14 у  Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України.

Актуальність роботи. Фахівці ветеринарної медицини повинні виконувати 
вимоги нової Європейської регламентації щодо харчових продуктів, Комісії 
Кодексу Аліментаріус, ВООЗ та організовувати свою роботу на основі оцінки 
ризиків із санітарної безпеки харчових продуктів. Відповідальність за безпечність 
та якість м ’яса забійних тварин на потужностях з його виробництва, зберігання, 
транспортування й реалізації покладена на виробника, захист здоров’я споживача 
завжди залишається під контролем держави. Питанням безпечності та якості м’яса 
наразі надається значна увага в багатоетапному харчовому ланцюзі від 
виробництва тварин на фермі до споживання кінцевого харчового продукту 
споживачами.

Внаслідок порушення санітарно-гігієнічних умов, термінів зберігання і 
реалізації м ’яса забійних тварин зустрічаються випадки економічно вмотивованого 
шахрайства через харчові продукти -  навмисного оброблення м ’яса хімічними 
небезпечними засобами для подовження термінів реалізації і укриття його 
псування. Шахрайство та фальсифікація харчових продуктів, в тому числі і м’яса, 
передбачає виконання превентивних ветеринарних дій щодо запобігання цієї 
проблеми, а саме впровадження на потужностях з виробництва та обігу систем 
простежуваності, УАССР, ТАССР. Останніми роками харчові шахрайства стали 
потенційною загрозою для здоров’я споживачів. Поряд з цим важливим є 
контролювання мікробіологічних критеріїв безпечності м’яса забійних тварин та 
мікробіологічних критеріїв гігієни технологічного процесу м ’яса згідно вимог 
Регламенту ЄС № 2073/2005.

Згідно з вимогами нормативно-правових європейських актів виконання 
державного контролю, що направлений на перевірку дотримання харчового 
законодавства, передбачає прозорість і стійкість оцінки ризику у харчовому 
ланцюзі за проведення простих випробувань фахівцями ветеринарної медицини.

Тому, за проведення державного контролю безпечності м ’яса забійних 
тварин необхідно застосовувати використання ефективних експресних та 
оптимізованих методик виявлення хімічних та мікробіологічних небезпечних 
факторів м ’яса забійних тварин за його виробництва, зберігання й реалізації.

Отже, актуальними завданнями сучасної ветеринарної науки є необхідність 
розробки комплексної системи ризик-орієнтованого контролю безпечності та 
якості м ’яса забійних тварин на потужностях з виробництва та обігу за виявлення



хімічних небезпечних факторів, встановлення мікробіологічних критеріїв та 
ідентифікації м ’яса за видовою належністю, віковою відповідністю й придатністю 
до споживання за застосування експресних методик на основі системних підходів 
простежуваності, УАССР і ТАССР.

Дисертаційна робота Богатко Надії Михайлівни є складовою частиною 
науково-дослідної тематики кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, 
мікробіології, зоогігієни та якості і безпеки продуктів тваринництва Сумського 
національного аграрного університету, а саме: «Система моніторингу методів 
контролю та ветеринарно-санітарних заходів щодо якості й безпеки продукції 
тваринництва при хворобах заразної етіології» (номер державної реєстрації 
011411005551, 2014-2019 рр.) та науково-дослідної роботи Тематичного плану 
науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз 
Міністерства юстиції України Національного наукового центру «Інституту 
судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» за темою «Розробка методики 
комплексного експертного дослідження м ’яса та м ’ясних продуктів» (номер 
державної реєстрації 011811004608, 2018-2020 рр.), яка виконувалася спільно в 
Інституті біохімії імені О.В. Палладіна НАН України та Білоцерківському 
національному аграрному університеті.

Наукова новизна, її достовірність і обґрунтованість.
Вперше теоретично та експериментально обґрунтовано застосування 

розроблених експресних методик виявлення окремих хімічних небезпечних 
засобів, зокрема, розчинів формальдегіду, хлормістких засобів, гідрогену 
пероксиду, оцтової кислоти, калію перманганату, натрію гідрокарбонату, мийно- 
дезінфікуючих засобів з лужними властивостями, а також ідентифікації м ’яса за 
видовою належністю, віковою відповідністю та придатністю до споживання на 
потужностях з їх виробництва та обігу (оптових базах, супермаркетах, 
агропродовольчих ринках). Достовірність показників експресних методик 
виявлення хімічних небезпечних засобів у випробуваннях становило 99,4-99,9 % 
та чутливість виявлення від 0,025 % до 5,1 %.

Вперше встановлено вплив окремих хімічних засобів на органолептичні, 
хімічні, мікробіологічні, токсико-біологічні, морфологічні показники м’яса 
забійних тварин, а також на його амінокислотний і жирнокислотний склад, 
споживчу цінність.

Вперше розроблені та застосовані експресні якісні та кількісна методики 
виявлення свіжості жирів тваринного походження за різних термінів зберігання за 
використання реактиву Неслера, вмісту альдегідів та числа омилення, 
достовірність у випробуваннях яких становила, відповідно 99,9 та 99,5 %. Також 
вперше розроблені та застосовані експресні фотометричні методи ідентифікації 
м ’яса забійних тварин щодо встановлення видової належності та вікової 
відповідності за інтенсивністю кольору м ’язової тканини, визначенням пігментів, 
еластину, мікроструктурного виявлення бактерій; бактеріоскопічного оцінювання 
ступеня обсіменіння м ’яса забійних тварин мікроорганізмами та встановлення
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придатності до споживання м’яса, які мали достовірність результатів випробувань 
у 98,5-99,9 %.

Встановлено санітарно-мікробіологічні показники холодильних камер, 
поверхонь та інструментів, які використовуються для обробки та зберігання м’яса 
забійних тварин на потужностях з їх виробництва та обігу, а також бактеріальне 
обсіменіння м ’яса забійних тварин в його кінцевий нормативний термін 
зберігання.

Вперше було встановлено мікробіологічні критерії безпечності м ’яса 
забійних тварин під час виробництва та обігу за удосконаленими горизонтальними 
методами виявлення бактерій роду Salmonella та видів Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus. Встановлені мікробіологічні критерії гігієни технологічних 
процесів м ’яса забійних тварин перед закладкою на холодильне 
зберігання/реалізацію за кількістю колоній аеробних мікроорганізмів, 
Enterobacteriaceae.

Вперше розроблено та застосовано комплексну систему ризик-орієнтованого 
контролю безпечності та якості м ’яса забійних тварин на потужностях з їх 
виробництва та обігу у разі виявлення хімічних небезпечних факторів, 
мікробіологічних критеріїв та ідентифікації м ’яса за видовою належністю, віковою 
відповідністю й придатністю до споживання за застосування розроблених 
експресних методик під час встановлення критеріїв оцінки ступеня ризику за 
провадження діяльності потужностей на основі системних підходів 
простежуваності, VACCP -  попередження економічно мотивованого шахрайства з 
харчовими продуктами, ТАССР -  попередження шкідливих загроз харчовим 
продуктам.

Наукова новизна результатів експериментальних досліджень підтверджена 
13 патентами України на корисну модель.

Усі теоретичні узагальнення, висновки і рекомендації, які були 
сформульовані у дисертації, побудовані на матеріалах власних досліджень і за 
суттю відображають їх закономірності, які були виявлені шляхом аналізу власних 
результатів. Цифрові дані оброблені статистично, робота містить значний 
ілюстрований матеріал, що дало змогу об’єктивно оцінити роботу. Теоретичні 
положення і практичні рекомендації достатньо обґрунтовані і вірогідні.

Практична цінність роботи. Результати дисертаційної роботи сприятимуть 
забезпеченню належного ризик-орієнтованого контролю безпечності та якості 
м ’яса забійних тварин на потужностях з його виробництва, оптових базах, 
супермаркетах, на агропродовольчих ринках. їх впроваджено у виробництво (12 
актів впровадження) потужностей різних типів.

Запропоновано комплексну систему ризик-орієнтованого контролю 
безпечності та якості м ’яса забійних тварин на потужностях з виробництва та обігу 
за виявлення хімічних небезпечних факторів, встановлення мікробіологічних 
критеріїв та ідентифікації м’яса за видовою належністю, віковою відповідністю й 
придатністю до споживання за застосування експресних методик на основі
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системних підходів простежуваності, УАССР і ТАССР.
Наукові розробки впроваджені в Центральній випробувальній державній 

лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві, Державному 
науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно- 
санітарної експертизи; в 11 регіональних та міжрайонних державних лабораторій, 
головних управліннях Держпродспоживслужби.

Для здійснення ризик-орієнтованого контролю м ’яса забійних тварин на 
потужностях з виробництва та обігу за використання розроблених експресних та 
оптимізованих методик розроблено відповідні 3 науково-практичні рекомендації.

Повнота викладу матеріалів дисертації. Структура дисертації побудована 
згідно вимог ДАК України і включає анотації, вступ, огляд літератури, матеріали і 
методи досліджень, результати власних досліджень, аналізу та узагальнення 
результатів досліджень, висновки і пропозиції виробництву, список 
використаних джерел, додатки та викладена на 497 сторінках комп’ютерного 
тексту. Матеріали дисертаційної роботи ілюстровані 33 рисунками і 86 таблицями. 
Список використаних літературних джерел містить 428 найменування, у тому 
числі 159 латиницею.

У вступі автор детально обґрунтувала актуальність досліджень на підставі 
сучасних знань з теми, якій присвячена дисертаційна робота, приводить об’єкт і 
предмет дослідження, об’єктивно висвітлює наукову новизну і практичне значення 
одержаних даних, визначає особистий внесок, вказує місце і дати апробації 
наукової роботи, кількість публікацій по темі дисертації.

Розділ 1 «Огляд літератури», що викладено на 36 сторінках (с. 49-84), 
інформативний та аналітичний, відповідає меті дослідження, написаний на 
високому науковому та методичному рівні з використанням достатньої кількості 
першоджерел. Список літератури викладений у алфавітному порядку, згідно 
стандарту.

В цілому розділ свідчить про досить добру обізнаність дисертанта з станом 
вивченості проблем, яким присвячені його власні дослідження. Такий аналіз 
літератури дозволив автору чітко визначити проблему і правильно сформулювати 
завдання для її вирішення.

Розділ 2 «М атеріали і методи дослідження», що викладено на 15 
сторінках (с. 85-99), обґрунтований, містить інформацію про етапи та умови 
проведення досліджень. У даному розділі наведено сучасні методи: 
органолептичні (визначення кольору, запаху, консистенції м ’яса, проба варіння); 
фізичні (температура, відносна вологість у холодильних камерах); хімічні: для 
визначення свіжості м ’яса (реакція з купруму сульфатом, уміст аміно-аміачного 
азоту, кількість летких жирних кислот, величина р Н , фотометричний метод); 
визначення кислотного та пероксидного чисел жиру, числа омилення, продуктів 
окиснення, альдегідів; для визначення м ’яса, отриманого від здорових тварин 
(реакція на пероксидазу, формольна реакція); для визначення якості м’яса (масові 
частки вологи, сухої речовини, жиру, білка, золи, вміст вуглеводів, енергетична



цінність (калорійність); визначення вмісту пігментів, інтенсивності кольору м ’яса 
фотометричними методами, вмісту еластину; жирнокислотний і амінокислотний 
склад); для виявлення хімічного небезпечного фактору, а саме розчинів 
формальдегіду, хлормістких засобів, гідрогену пероксиду, оцтової кислоти, калію 
перманганату, натрію гідрокарбонату та мийно-дезінфікуючих засобів з лужними 
властивостями; для встановлення фальсифікації м ’ясного фаршу крохмалем; 
мікроскопічні (оцінювання ступеня обсіменіння м ’яса мікроорганізмами); 
гістологічні (мікроструктурні зміни за фальсифікації м ’яса; мікроструктурне 
виявлення бактерій); мікробіологічні (визначення санітарно-показових 
мікроорганізмів на об’єктах потужностей: титр бактерій роду Echerichia, виду 
Staphylococcus aureus) та патогенних (бактерій роду Salmonella, виду Listeria 
monocytogenes); визначення плісеневих грибів, в тому числі кладоспоріїв 
(Cladosporium herbarum); вміст МАФАнМ у м’ясі забійних тварин; гігієнічні 
критерії технологічного процесу для м ’яса забійних тварин за кількістю колоній 
аеробних мікроорганізмів, Enterobacteriaceae; токсико-біологічні (визначення 
токсичності та біологічної цінності м ’яса за допомогою тест-об’єкту Tetrachimena 
pyriformis); статистичні (обробка цифрових показників результатів досліджень та 
оцінка їх достовірності за критерієм Стьюдента).

Таким чином, для виконання роботи дисертантом використано методи 
досліджень, застосування яких зумовлюється необхідністю реалізації поставлених 
до виконання задач.

У Розділі 3 «Результати власних досліджень», що викладено на 254 
сторінках (с. 100-353), подані усі одержані автором результати експериментальних 
лабораторних та виробничих досліджень. Дисертант весь матеріал розділила на 9 
підрозділів різного об’єму.

У підрозділі 3.1 подано основні дослідження щодо виявлення хімічного 
небезпечного фактора м ’яса забійних тварин у разі оброблення розчинами 
формальдегіду, хлормістких засобів, гідрогену пероксиду, оцтової кислоти, калію 
перманганату, натрію гідрокарбонату, мийно-дезінфікуючих засобів із лужними 
властивостями за допомогою експресних методик, які мають достовірність у 
випробуваннях 99,4-99,9 % та чутливість виявлення 0,025-5,1 % Дослідженнями 
було встановлено відсоток оброблення м’яса у супермаркетах -  47,1 %, на 
агропродовольчих ринках -  31,5 %, на оптових базах -  12,8 % та потужностях з 
виробництва -  8,6 % від загальної кількості досліджуваних зразків.

У підрозділі 3.2 подано обґрунтування застосування розроблених експресних 
методик виявлення оброблення хімічними засобами м ’яса забійних тварин на 
потужностях з його виробництва, оптових базах, у супермаркетах та на 
агропродовольчих ринках. Встановлено достовірні показники за зменшенням 
кількістю мікроорганізмів у поверхневих шарах м ’яса, підвищеною величиною pH, 
та зменшенням вмісту мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних 
мікроорганізмів на 21-22 добу за температури - 2 - ( - 3 )  °С; на 9, 4, 7 місяці за 
-12°С ; на 3 -4  добу за (4±2)°С та (0-6 ) °С; на 17-18, 13-14 доби за 0--1°С  у разі



оброблення мийно-дезінфікуючими засобами з лужними властивостями.
Дані підрозділу 3.3. щодо впливу мийно-дезінфікуючих засобів з лужними 

властивостями, розчинів формальдегіду, хлормістких засобів, оцтової кислоти на 
хімічні показники м ’яса забійних тварин розкривають питання встановлення 
погіршення харчової цінності, дієтичних властивостей м ’яса забійних тварин, 
зниження вмісту амінокислотного та жирнокислотного складу м’яса, зокрема 
зменшенням суми со-3 на 5,15^44,60 % порівняно із свіжим м’ясом. Здобувачем 
встановлено знижену якість обробленого м ’яса хімічними засобами внаслідок 
зниження вмісту жирних кислот в межах на 2,11 -  6,76 % та зменшення вмісту 
незамінних амінокислот та замінних.

Підрозділ 3.4 містить дослідження токсико-біологічної оцінки м ’яса свіжого, 
сумнівної свіжості та у разі оброблення хімічними небезпечними засобами за 
використання інфузорії Теіїаскутепа ругі/огтіз. Встановлено токсичність м ’яса 
забійних тварин у разі оброблення хімічними небезпечними засобами на 
потужностях з виробництва та обігу -  32,91 -  45,15 % та біологічну цінність м ’яса 
забійних тварин у разі оброблення хімічними небезпечними засобами на 
потужностях з виробництва та обігу -  від 42,92 до 47,96 %.

У підрозділі 3.5 проведена оцінка мікроструктури м’яса забійних тварин у 
разі оброблення хімічними засобами. Встановлено негативний вплив хімічних 
засобів на структуру м ’язової тканини, а саме: структура ядер м ’язових волокон 
нерівномірно забарвлена, місцями тінеподібне; поперечна і повздовжня 
посмугованість виражена не по всій довжині волокон, зафарбованість не 
рівномірна; у цитоплазмі клітин відмічали скопичення дрібних темно-коричнево- 
жовтуватих специфічних зерен кришталевої форми (за оброблення розчином 
формальдегіду); незначний набряк міжм’язової сполучної тканини; у нещільній 
сполучній тканині, фасції, у перемізії, ендомізїї незначне дифузне та вогнищеве 
скупчення мікроорганізмів. Необхідно вказати, що мікроструктурний аналіз м ’яса 
підтверджує негативний вплив на м ’язову тканину, і може бути застосований як 
один із метод контролювання.

Підрозділ 3.6 висвітлює оцінку показників безпечності та якості жирів 
тваринного походження у різні терміни зберігання й реалізації, зокрема 
встановлені інформативні показники свіжості жиру тваринного походження за 
встановлення якості м ’яса забійних тварин, що підтверджено хімічними 
показниками за охолодження (0^1оС) на 20 добу, заморожування (-12°С) 
упродовж 8 та 9 місяців для яловичини, 5 та 6 місяців для свинини, а також 6 та 7 
місяців для баранини і козлятини -  на потужностях та оптових базах, а також на 
15, 16 добу (0 -(-20  °С); на 2, 3, 7 добу (0 -(-2 ) °С) -  супермаркетах; на 2, Здобу 
(4±2°С) -  на агропродовольчих ринках. Також здобувачем подано результати 
розроблених експресних методик виявлення продуктів окиснення жирів та 
якісного вмісту альдегідів, які мали достовірність у випробуваннях 99,9 %, та 
удосконаленої методики визначення числа омилення -  99,5 %. Найбільший 
відсоток жирів тваринного походження за розробленими методами припадав на
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свіжу ступінь -  від 50,00 до 83,33 %, найменший відсоток -  від 5,56 до 33,33 % -  
на частку сумнівної свіжості та несвіжого жирів.

Підрозділ 7 включає встановлення мікробіологічних критеріїв безпечності у 
м ’ясі забійних тварин за використання удосконалених горизонтальних методик 
виявлення бактерій роду Salmonella, видів Listeria monocytogenes, Sthaphylococcus 
aureus. Виявлення бактерій роду Salmonella на потужностях з виробництва та обігу 
становила у м ’ясі забійних тварин -  7,14-25,00 %; видів Listeria monocytogenes -  
7,14-15,79 %, Sthaphylococcus aureus -  7,14-20,00 %. Особливу увагу приділено 
вивченню санітарно-гігієнічних умов у холодильних камерах на потужностях з 
виробництва та обігу за використання різноманітних температур, а також об’єктів 
потужностей та рук працівників. Здобувачем підтверджено необхідність 
дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час виробництва та обігу м ’яса 
забійних тварин, дотримання гігієни виробництва м’яса та особистої гігієни 
працівників.

Встановлені мікробіологічні критерії гігієни технологічних процесів м ’яса 
забійних тварин перед закладанням на охолодження для зберігання або у разі 
реалізації у супермаркетах, на агропродовольчих ринках, що забезпечить 
контролювання безпечності м ’яса: за кількістю колоній аеробних мікроорганізмів 
та Enterobacteriaceae.

У підрозділі 8 проведено ідентифікацію м’яса забійних тварин за 
встановлення видової належності, вікової відповідності, фальсифікації та 
придатності до споживання при застосуванні експресних та оптимізованих 
методик. Експресним методом ідентифіковано м’ясо забійних тварин за 
інтенсивністю кольору та вмістом пігментів у різних вікових групах тварин. 
Розробленим експресним методом встановлено фальсифікацію м’ясних фаршів 
крохмалем у 27,27-50,00 % порівняно до загальної кількості досліджуваних проб. 
Експресним методом ідентифіковано свіжість м ’ясних фаршів фотометричним 
методом за використання реактиву Неслера, що давало можливість встановити 
доброякісність м ’яса за зберігання та реалізації. Оптимізовано методики виявлення 
м ’яса, отриманого від здорових тварин, за виявлення ферменту пероксидази та 
проведення формольної реакції; мікроструктурного та бактеріоскопічного 
визначення бактерій у м’ясі.

Підрозділ 9 включає встановлення критеріїв оцінки ступеня ризику за 
провадження діяльності потужностей з виробництва та обігу у сфері ветеринарної 
медицини та у сфері безпечності та окремих показників якості м’яса забійних 
тварин у разі оброблення хімічними небезпечними засобами. Здобувачем 
розроблена та обґрунтована комплексна система ризик-орієнтованого контролю 
безпечності та якості м ’яса за виявлення хімічних небезпечних факторів за 
допомогою експресних методик, встановлення критеріїв оцінювання безпечності 
та якості м ’яса забійних тварин за показниками свіжості жирів тваринного 
походження та встановлення мікробіологічних критеріїв у разі виявлення бактерій 
роду Salmonella і видів Listeria monocytogenes, Sthaphylococcus aureus,
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мікробіологічних критеріїв гігієни технологічних процесів, а також ідентифікації 
м ’яса за видовою належністю, віковою відповідністю й придатністю до 
споживання на потужностях різних типів на основі системних підходів 
простежуваності, УАССР і ТАССР.

Результати досліджень дисертант ретельно проаналізувала, статистично 
обробила, основні з них представила у таблицях та рисунках.

Розділ 4 «Аналіз і узагальнення результатів дослідження», що викладено 
на 19 сторінках (с. 354-372), дисертант представила логічно побудований, 
глибокий та всебічний аналіз і обговорення отриманих результатів. У ньому 
узагальнено отримані дані, співставлено їх із наявними даними літератури та 
акцентовано увагу на тому, що нового в дану проблему внесла автор рецензованої 
нами наукової праці.

Отже, у цілому цей розділ викладено професійно, грамотно і характеризує 
дисертанта як всебічно підготовленого й ерудованого науковця.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації. Дисертація Богатко Н.М. є завершеною науковою 
працею, над якою автор працювала упродовж 2011-2021 років і написана 
відповідно до поставленої мети і завдань досліджень. Одержані дисертантом 
результати власних досліджень належним чином обґрунтовані, логічно 
співвідносяться з даними інших дослідників. Висновки сформульовані на основі 
фактичних даних, які засвідчують обізнаність автора у проблемі, що вивчалась. У 
науково-теоретичному аспекті результати, викладені в дисертації, розширюють 
сучасні уявлення про обгрунтоване застосування експресних методик виявлення 
хімічних небезпечних факторів м ’яса забійних тварин та встановлення показників 
безпечності та якості м ’яса та використання експресних та оптимізованих методик 
ідентифікації м ’яса забійних тварин й придатності до споживання.

Розроблена комплексна система ризик-орієнтованого контролю безпечності 
та якості м ’яса забійних тварин дозволить ретельно контролювати санітарно- 
гігієнічні умови виробництва, зберігання й реалізації м ’яса і забезпечить 
пересічних споживачів високоякісною м ’ясною продукцією.

Опублікування основних результатів дисертації. За матеріалами 
дисертаційної роботи опубліковано 65 наукових праць, з яких 2 розділи у 
колективних монографіях, 24 статей у наукових фахових виданнях, у тому числі 
включених до міжнародних науко метричних баз даних, стаття у науковому 
виданні іншої держави, 13 патентів України на корисну модель, 3 науково- 
практичні рекомендації, підручник, 21 теза наукових доповідей.

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 
Автореферат у достатньому обсязі відображає основні положення дисертаційної 
роботи. Висновки та практичні рекомендації є ідентичними у дисертації та 
авторефераті. Висновки випливають із матеріалів, що охоплюють виконані 
завдання, вони конкретні, об’єктивні, науково обгрунтовані, чітко сформульовані і 
вказують про досягнення мети досліджень.
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Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами Державної 
атестаційної комісії України. Дисертація написана державною мовою, грамотно, 
легко читається. Зміст автореферату і основні положення дисертації є ідентичними 
та відображають основні положення роботи.

Даючи загальну високу оцінку дисертаційній роботі Богатко Надії 
Михайлівні, слід вказати на виявлені окремі недоліки, неузгодженості, а також  
задати деякі дискусійні питання, що потребують роз ’яснення:

1. У своїх дослідженнях розробленими експресними методиками Ви 
виявляли хлормісткі засоби. Вкажіть які саме до них відносяться і які хлормісткі 
засоби використовують при дезінфекції на потужностях з виробництва та обігу 
м ’яса забійних тварин?

2. Чи розраховували Ви вартість запатентованих методик щодо виявлення 
хімічних небезпечних засобів за використання індикаторів та визначення свіжості 
жирів на 1 дослідження?

3. Ви проводили випробування на встановлення свіжості м’ясних фаршів. Чи 
було виявлено у супермаркетах перетермінування фаршів під час реалізації і саме 
яких і у яких супермаркетах?

4. Чи було виявлено оброблення м ’ясних фаршів хімічними небезпечними 
засобами і якщо так, то якими?

5. Який механізм дії окремих хімічних небезпечних засобів, які Ви виявляли 
під час дослідження, на м ’язову тканину?

6. Чи можна використовувати гістологічний метод для виявлення оброблення 
м ’яса забійних тварин хімічними небезпечними засобами?

7. Хотілося б знати, на вашу думку який важливий етап при застосуванні 
комплексної системи ризик-орієнтованого контролю безпечності та якості м ’яса 
забійних тварин за виявлення небезпечних хімічних факторів?

8. У підрозділі 3.6.2 в назві рисунків 3.29 (с. 240) та 3.30 (с. 241) не вказано, 
відповідно одиниці виміру кислотного числа жиру (мг КОН) та пероксидного 
числа жиру (% йоду).

9. Бажано було б підрозділ 3.8.3. «Застосування удосконаленого методу 
визначення числа омилення у жирах тваринного походження» додати у розділ 3.6. 
«Оцінка показників безпечності та якості жирів тваринного походження».

10. До інших недоліків наявних у дисертації слід віднести граматичні 
помилки, неуважність при комп’ютерному наборі тексту.

Однак, 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.

Висновок. Узагальнюючи наведене вище, вважаємо, що дисертаційна робота 
«Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування експресних 
методик виявлення хімічних небезпечних факторів м’яса забійних тварин», є
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завершеною самостійною роботою, у якій досягнуто мети щодо експериментально 
обґрунтувати доцільність застосування експресних методик виявлення хімічних 
небезпечних факторів м ’яса забійних тварин під час виробництва та обігу, 
встановлено критерії безпечності та якості м ’яса забійних тварин і жирів 
тваринного походження; мікробіологічні . критерії безпечності та гігієни 
технологічних процесів м ’яса, визначено м ’ясо за видовою належністю, віковою 
відповідністю й придатністю до споживання на основі системних підходів 
простежуваності, УАССР і ТАССР, і яка за актуальністю, науковою новизною, 
вірогідністю одержаних результатів та практичним значенням відповідає вимогам 
Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 
М іністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами та доповненнями), 
що дає підстави для присудження Спеціалізованою вченою радою її автору -  
Богатко Надії М ихайлівні -  наукового ступеня доктора ветеринарних наук за 
спеціальністю 16.00.09 -  ветеринарно-санітарна експертиза.

Офіційний опонент:
професор кафедри харчової 
біотехнології і хімії 
Тернопільського 
національного технічного
університету імені І. Пулюя, 
д.вет.н., професор М икола КУХТИН

Підпис М иколи


