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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
ПРО ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУКОВІЙ РОБОТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Михайлов В.М., д-р техн. наук, проф. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти є одним з 
вирішальних аспектів у підготовці сучасного фахівця. Вона дає 

можливість поглибити знання здобувачів вищої освіти з дисциплін, 

прищепити навички науково-дослідної роботи, розвити творче 

мислення та креативний підхід до вирішення конкретних завдань 

галузі.  

Метою науково-дослідної роботи серед молоді є стимулювання 

її активності й творчої діяльності, а також використання творчого 

потенціалу для вирішення актуальних проблем економіки України. 

Науково-дослідна робота допомагає здобувачам вищої освіти 

оволодіти майбутньою спеціальністю, сприяє використанню новітніх 

досягнень науки і техніки під час навчання. Ця робота допомагає 

виявленню обдарованих, талановитих, здатних до науково-дослідної 
роботи здобувачів вищої освіти і молодих учених, дозволяє 

реалізовувати перспективне кадрове планування розвитку 

університету.  

Активну участь у науково-дослідній роботі молоді беруть 

наукове товариство студентів і рада молодих учених, основними 

аспектами роботи яких є участь в організації олімпіад, конференцій, 

конкурсів наукових робіт, проведення зустрічей, дискусій, семінарів з 

ученими і фахівцями ЗВО, підприємствами і науково-дослідними 

установами. 

У 2019 р. в різних формах науково-дослідної роботи брали 

участь 80% здобувачів вищої освіти денної форми навчання, це було 
реалізовано:  

– через проведення досліджень у наукових гуртках (у яких 

залучено понад 42% здобувачів вищої освіти); 

– у виконанні держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних 

тем брала участь 651 особа, з них близько 5% працювали з оплатою за 

рахунок коштів із загального або спеціального фонду державного 

бюджету; 

– участь здобувачів у конференціях, семінарах, конкурсах 

наукових робіт, олімпіадах; 
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– видавнича діяльність. 

Важливим аспектом науково-дослідної роботи є апробація 

результатів. Із цією метою щорічно в університеті проводиться 

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері 

харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та 

підприємництва: наукові пошуки молоді». Основні питання, які 

обговорюються на конференції: розробка інноваційних технологій 
харчової продукції, у тому числі лікувально-профілактичного 

призначення; удосконалення процесів та обладнання підприємств 

харчової промисловості та ресторанного господарства; дослідження 

асортименту та якості товарів; підвищення конкурентоспроможності 

підприємств галузі, ресторанного господарства і торгівлі; шляхи 

вдосконалення обліку й аудиту в системі управління; актуальні 

проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи 

України. 

Протягом останніх трьох років було проведено сім наукових 

конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених, у яких узяли 

участь більше 3,5 тис. здобувачів вищої освіти і молодих учених, з них 

близько 930 осіб з інших закладів вищої освіти України та зарубіжжя.  
Серед учасників були представники ЗВО Києва, Харкова, 

Вінниці, Ірпеня, Кривого Рогу, Луцька, Львова, Одеси, Дніпра,  

Мелітополя, Старобільська, Запоріжжя, Херсона, Хмельницька, 

Полтави, Рівного, Сум, Вінниці та ін.  

За матеріалами конференцій щороку видаються збірники тез 

доповідей у двох частинах. 

За результатами доповідей було організовано нагородження 

здобувачів вищої освіти і молодих учених дипломами 1-го ступеня – 

108 осіб; дипломами 2-го ступеня – 107 осіб; дипломами 3-го ступеня – 

97 осіб; грамотами – 415 осіб.  

Студенти університету активно беруть участь у численних 
конкурсах наукових робіт, професійної майстерності та ін.  

У 2019 р. 67 студентів узяли участь у конкурсах студентських 

НДР, при цьому переможцями стали 24 особи.  

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт  «Black Sea 

Science – 2019» – 3 переможці: Проняєва А.П., Баклицька А.А., 

ННІЕФ, Рижкова С.О., ННІХТБ (наукові керівники: д.е.н., проф. 

Савицька Н.Л., к.е.н., доц. Афанасьєва О.П.).  

Всеукраїнський конкурс студентських проектів «Харчові 

технології 2019» – 2 переможці: Смольякова В.В., Бабаєв С.О., 

ННІХТБ. 



 III 

ХІІІ Харківський регіональний конкурс студентських наукових 

робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук – 1 переможець: 

Майба К.Ю., ННІХТБ (науковий керівник – д.т.н., проф.  

Павлюк Р.Ю.). 

Міський конкурс студентських StartUp-проектів «Харків – місто 

молодіжних ініціатив» – 4 переможці: Колобова А.О., Хоминська Т.М., 

ФУТПМД (науковий керівник – к.т.н., доц. Віннікова В.А.), 

Михайлова А.В., Чайка А.І., ННІХТБ (наукові керівники: к.т.н., проф. 
Федак Н.В., к.т.н., ст. викл. Діхтярь А.М.). 

Студенти ХДУХТ за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт отримали 14 дипломів з таких 

галузей знань та спеціальностей:  

«Харчові технології»: 

Диплом І ступеня – Білаш Б.Г., ННІХТБ (науковий керівник – к.т.н., 

доц. Олійник С.Г.);  

Диплом ІІІ  ступеня – Майба К.Ю., ННІХТБ (науковий керівник – 

д.т.н., проф. Павлюк Р.Ю.), Холодна А.В., ФУТПМД (науковий 

керівник – к.т.н., доц. Попова Т.М.);  

«Економіка та управління в сфері торгівлі»: 

Диплом ІІ ступеня – Татар О.С., ф-т менеджменту (науковий керівник 
– ст. викл. Тімченко О.Д.); 

Диплом ІІІ ступеня – Мелушова А.С., ННІЕФ (науковий керівник – 

к.е.н., доц. Чміль Г.Л.);  

«Маркетинг»: 

Диплом ІІ ступеня – Декадіна В.В., Михайлова В.О., ННІЕФ (науковий 

керівник – д.е.н., проф. Савицька Н.Л.);  

«Галузеве машинобудування»: 

Диплом ІІ ступеня – Михайлов Б.В., ННІХТБ (науковий керівник – 

к.т.н., доц. Шевченко А.О.); 

«Управління у сфері економічної конкуренції»:  

Диплом ІІ ступеня – Петленко К.Ю., ННІЕФ (науковий керівник – 
к.е.н., проф. Филипенко О.М.); 

«Підприємництво»: 

Диплом ІІ ступеня – Співак О.В., ННІЕФ (науковий керівник – к.е.н., 

проф. Дядюк М.А.); 

«Облік і оподаткування»: 

Диплом ІІ ступеня – Шотт А.Е., ННІЕФ (науковий керівник – ст. викл. 

Шеховцова Д.Д.); 

«Економіка підприємства»: 

Диплом ІІІ ступеня – Петленко К.Ю., ННІЕФ (науковий керівник – 

к.е.н., доц. Сукачова-Труніна С.М.); 
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«Товарознавство»: 

Диплом ІІІ ступеня – Донцов Д.Д., ФУТПМД (науковий керівник – 

к.т.н., доц. Щербакова Т.В.); 

«Туризм»: 

Диплом ІІ ступеня – Торяник К.Ю., ф-т менеджменту (науковий 

керівник – д.е.н., проф. Яцун Л.М.). 

Із 2017 р. ХДУХТ є базовим ЗВО для проведення ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 
«Економіка та управління в сфері торгівлі». На конкурс було заявлено 

80 наукових робіт від 34 ЗВО.  Призові місця зайняла 21 робота  

(22 студенти) (І ступеня – 4 дипломи, ІІ ступеня – 6 дипломів, ІІІ 

ступеня – 11 дипломів). За креативність ідей та високий рівень 

наукової роботи нагороджено грамотами 5 студентів. 

У звітному році в університеті ефективно функціонував центр 

просування ідей – StartUp-центр ХДУХТ у рамках програми Erasmus+ 

(керівник – д.е.н., проф. Гросул В.А.). Метою діяльності StartUp-центру 

є розвиток інноваційної та підприємницької активності студентів 

університету. У діяльності беруть участь студенти різних курсів і 

факультетів, а також викладачі ХДУХТ. Партнерами є Академія 

економічної освіти Молдови (ASEM); Технічний університет Молдови 
(TUM); Батумський державний університет ім. Ш. Руставелі (RSU); 

Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації 

(BTEU); Вірменський державний економічний університет (ASEU); Ризька 

міжнародна школа економіки та ділового адміністрування (RISEBA). 

Робота проводилася з таких напрямів: активізація співпраці 

представників бізнесу, освітнього та наукового середовища; розробка і 

просування студентських інноваційних проектів, підтримка та 

розвиток підприємницьких ініціатив; створення умов для формування 

та розвитку співробітництва бізнес-товариства та активної молоді; 

сприяння професійній орієнтації та розвитку особистісної 

ефективності; участь у міжнародних конкурсах молодіжних проектів, 
міжнародних наукових семінарах із проблем розвитку молодіжного 

підприємництва; організація роботи мережі центрів із навчання та 

підтримки молодіжного підприємництва  HEIFYE: Lab. 

У межах StartUp-центру за звітний період студенти ХДУХТ 

узяли участь і отримали перемогу в низці заходів різного рівня:  

– І та ІІ місце в Міському конкурсі «Харків – місто молодіжних 

ініціатив», м. Харків, 2019 р. (Колобова А.О., Хоминська Т.М.,  

Чайка А.В., Михайлова А.В.); 

– Участь у Всеукраїнському фестивалі інновацій, м. Київ,  

16 травня 2019 р.; 
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– Участь у конкурсі стартап-проектів SDG Hackathon, Startup 

Kyiv (м. Київ, 5–7 липня 2019 р.). 

Однією з форм активізації навчання здобувачів вищої освіти є 

залучання їх до участі в олімпіадах. На виконання наказу МОН 

України щорічно в університеті проводиться Всеукраїнська 

студентська олімпіада з навчальних дисциплін та спеціальностей. 

Олімпіада проводиться у два етапи. І етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади проводиться у формі конкурсних змагань із дисциплін, 
передбачених навчальними планами спеціальностей. Переможці I 

етапу направляються до базових закладів для участі у II етапі 

олімпіади з навчальних дисциплін та спеціальностей згідно з 

переліком МОН України. 

У 2019 р. у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли 

участь 90% від загальної кількості студентів денної форми навчання; у 

ІІ етапі – 39 осіб, із них 6 осіб одержали нагороди: 

– Диплом І ступеня зі спеціальності «Харчові технології» 

(Бєлікова В.В., ННІХТБ), Диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Харчові 

технології» (Дацько С.О., ННІХТБ); 

– Диплом І ступеня зі спеціальності «Холодильні машини і 

установки» (Кропивницький М.О., ННІХТБ); 
– Диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Обладнання переробних і 

харчових виробництв» (Старков В.О., ННІХТБ); 

– Диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Маркетинг»  

(Луценко А.О., ННІЕФ); 

– Диплом ІІІ ступеня з навчальної дисципліни «Організація і 

методика аудиту» (Кириленко М.В., ННІЕФ). 

– У 2018–2019 навчальному році на базі ХДУХТ проведено  

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Харчові технології».  

У поточному році в олімпіаді зі спеціальності «Харчові 

технології» взяли участь 79 студентів, у тому числі: за ступенем вищої 
освіти бакалавр – 58, за ступенем вищої освіти магістр – 21, із 24 ЗВО 

Києва, Харкова, Одеси, Кривого Рогу, Львова, Дніпра, Мелітополя, 

Вінниці, Умані, Сум, Чернігова, Полтави, Херсона. Рішенням журі 

визначено переможців, яких нагороджено дипломами  І–ІІІ ступенів та 

грамотами, серед них здобувачі університету посіли 1-ше місце за 

ступенем вищої освіти бакалавр (Бєлікова В.В., ННІХТБ), 2-ге місце за 

ступенем вищої освіти магістр (Дацько С.О., ННІХТБ). 

За участю здобувачів вищої освіти опубліковано 1081 статтю та 

тези, з них 895 – самостійно. Із 2017 р. в університеті започатковано 

видання збірника наукових праць здобувачів вищої освіти 
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«Інноваційний розвиток харчових виробництв, рестораннно-

готельного бізнесу та торгівлі». 

Випускників університету, які успішно займались науково-

дослідною роботою, вченою радою університету рекомендовано на 

подальше навчання в аспірантурі.  

Кращі здобувачі вищої освіти отримували стипендії – 6 осіб: 

стипендію Президента  України – 4 особи (Долматова В.І., Бабаєв С.О., 

Бєлікова В.В., Шевченко К.Г.); стипендію Верховної ради України –  
1 особа (Надточій І.В.); стипендію ім. Христофора Барановського –  

1 особа (Коваленко Ф.І.).  

Продовжує свою діяльність Науково-дослідний центр 

Економічні дослідження проблем розвитку підприємництва в Україні»  

під керівництвом д.е.н., проф. Чорної М.В.). Одним із традиційних 

заходів цього центру стало щорічне проведення Наукового форуму 

школярів «Перспективи економічного розвитку вітчизняної економіки 

та підприємств: учнівські та молодіжні ініціативи», який збирає 

десятки майбутніх абітурієнтів, зацікавлених у проведенні наукових 

досліджень.  

Рада молодих учених (РМУ) здійснює свою діяльність із метою 

підвищення ефективності науково-дослідної і методичної роботи 
університету. Основні завдання РМУ: організація наукових досліджень 

аспірантів і молодих фахівців; підвищення їх наукової кваліфікації, 

професійного рівня та творчої активності.  

Чисельність молодих учених в університеті складає 103 особи, 

серед них 7 докторів наук, 35 кандидатів наук, 46 аспірантів,  

3 докторанти,  12 без ступеня (не включаючи аспірантів). Так, за 

результатами НДР у 2019 році ними опубліковано 12 монографій,  

16 підручників і навчальних посібників, близько 320 статей та тез 

доповідей (із них 58 у зарубіжних виданнях, 9 у Міжнародній 

наукометричній базі Scopus). 

Молоді науковці у 2019 році одержували такі стипендії. 
Cтипендію Президента України отримувала 1 особа (асп.  

Білий Д.В.);  Cтипендію Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених – 4 особи (д.т.н., доц. Гринченко Н.Г., д.е.н., доц.  

Нестеренко О.О., к.т.н., доц. Касабова К.Р., к.е.н., доц. Зубков С.А.);  

Іменну стипендію імені Г.Ф. Проскури Харківської обласної державної 

адміністрації в галузі технічних наук для обдарованих молодих 

науковців – 1 особа (д.т.н., доц. Горальчук А.Б.).  

Наукові розробки молодих учених ХДУХТ були представлені на 

численних виставках та презентаціях, де отримали дипломи різних 

ступенів та схвальні відгуки фахівців галузі, серед них: Міжнародна 
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виставка «Сучасні заклади освіти» (м. Київ); спеціалізована 

міжнародна виставка «Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном 

– 2019» (м. Харків); Міжнародна виставка харчових продуктів «IFFA 

2019» (м. Франкфурт на Майні, Німеччина); XI Міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ); ХІІ Міжнародний форум 

«AGROPORT East Kharkiv 2019» (м. Харків), виставка наукових 

розробок у масштабах соціального заходу по популяризації науки для 

дітей і молоді «Наукові пікніки» (м. Харків); виставка в рамках 
масштабного заходу «Ніч науки в Харкові». 

Відзначені результати науково-дослідної роботи здобувачів 

вищої освіти та молодих учених університету свідчать про достатньо 

високий їх якісний і кількісний  рівень за всіма напрямами.  

Проте для покращення якості організації й результативності 

науково-дослідної роботи визначено такі напрями:  

 активізація співпраці наукового товариства студентів із 

радою молодих учених університету та проведення спільних заходів; 

 розвиток інтеграційних зв’язків із радами молодих учених 

та науковими товариствами студентів інших ЗВО Харкова та України;  

 підвищення результативності й розширення географії участі 
здобувачів вищої освіти і молодих учених, насамперед у наукових 

заходах міжнародного рівня; 

 більш активне залучення здобувачів вищої освіти до 

виконання науково-дослідницької роботи кафедр шляхом 

використання нових форм і методів моральної та матеріальної 

мотивації; 

 широке використання інтелектуального потенціалу молоді 

для забезпечення розвитку науки, удосконалення системи навчання та 

виховання, формування фахівців галузі нового якісного рівня. 

 

 



 VIII 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ  
КАПСУЛЬОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Вовк В.С., асп. 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Нагорний О.Ю. 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
В умовах формування жорсткого конкурентного середовища на 

споживчому ринку необхідними є розробка принципово нових та 

удосконалення існуючих технологій. 

На даний час існуючі технології основані на принципі екструзії 

«труба в трубі», що за технічним рішенням є досить складним 

процесом з певними обмеженнями за продуктивністю процесу та 

технологічними характеристиками одержаного продукту. 

Вищезазначені технології описані в дисертаційних роботах Тищенко 

Ольги Павлівни та Яренцевої Євгенії Олександрівни.  

Найбільш близьким до запропонованого винаходу є м'яка 

желатинова капсула, в якій водорозчинні БАР включені в матеріал 

оболонки, а жиророзчинні речовини включені в ядро з утворенням 
гомогенної фази в кожному із структурних елементів капсули, 

причому поєднання жиророзчинних і водорозчинних БАР, зокрема 

вітамінів, забезпечує синергестичним ефект препарату в цілому. 

Недоліком є те, що оболонка капсул виготовляється з желатину. 

З желатином можлива передача пріонів – малих інфекційних частинок, 

які здатні модифікувати нуклеїнові кислоти і викликати хвороби. При 

температурі понад 40 °С або при вологості більше 75% желатинова 

оболонка руйнується. (Пат. №2405542 Россия МПК A61K 9/48 Мягкая 

экструзионная капсула, способ приготовления раствора для ее 

наполнения, способ получения капсул и способ увеличения плотности 

агаровой оболочки.) 
Наукове обґрунтування та практична реалізація інноваційних 

технологій, обладнання та процесів екструзії масло-водної дисперсії у 

квазістабільному стані, дозволить створити новий науково-практичний 

напрям з використанням в технологіях інноваційної харчової продукції 

та розвинути теоретичні положення про структуруванням у оболонку 

капсули з контрольованим розшаруванням та відділенням вологи. 

На базі вище зазначеного огляду можна зробити висновок що на 

сьогоднішній день відсутні відомі способи одержання капсули з 

полімерною вуглеводною оболонкою та жировим вмістом. Зважаючи 

на це робимо висновок, що новий спосіб капсулювання є актуальним. 
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ВПЛИВ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ЗМІН ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

БІЗНЕСУ НА РОБОТУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Гринько П.Л., докторант  
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Одним із основних факторів успіху розвитку організації у 
цифровій економіці є ефективне використання її інтелектуального 

потенціалу (ІП). «Інтелектуальна праця слугує основою та базою для 

функціонування інноваційної праці та в даному контексті виступає 

фактором та животворним началом створення інновацій, так само як і 

сприятливі умови інноваційної діяльності, у свою чергу, слугують 

потужним стимулом для формування інтелектуальної праці. Тому її 

поширення (як і відповідної форми капіталу) можливо в рамках 

інноваційного шляху розвитку, а отже передбачає всебічну структурну 

перебудову економіки України». Під ІП організації ми розуміємо 

наявні у розпорядженні організації знання, здібності, навички, а також 

практичний досвід її співробітників, які обумовлені соціально-

економічними та інституційними умовами і можуть бути використані 
для досягнення стратегічних цілей розвитку організації у цифровому 

середовищі. «Людина в інформаційно-знаннієвому суспільстві стає 

одним із програмно-апаратних засобів кіберпростору, які впливають 

на її духовність, підсвідомість, внутрішній світ особистості, що дає 

можливості для цілеспрямованого лінгвістичного маніпулювання та 

програмування»  

Як показують проведені дослідження, доцільно виділити два 

ключових чинники, які в «цифрову епоху» надають особливо суттєвий 

вплив на процес формування найму/залучення робочого персоналу. 

По-перше, значно зросла завдяки інтернету і спеціальним веб-сервісам 

транспарентність інформації як про компанії-наймувачі, так і про 
потенційних кандидатів-претендентів. Найвідомішим із згаданих веб-

сервісів на поточний момент є Glassdoor, який публікує персональні 

відгуки співробітників майже за 500 тисячами компаній всього світу. У 

свою чергу, значну роль відіграють різні соціальні мережі, з яких 

можна почерпнути чимало корисних відомостей про роботодавців і 

працівників. Другим фактором стає конкуренція, яка помітно 

посилилась між компаніями у сфері пошуку та залучення найбільш 

талановитих і кваліфікованих фахівців. 

У теперішній час процес поступових трансформацій персоналу 

розглядається в контексті теорії поколінь, розробленої У. Штраусом і 
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Н. Хоув, згідно з якою історична епоха, в якій людина народжується, 

значно впливає на його бачення світу. На сьогоднішній день виділяють 

три широко представлених покоління: Покоління Х (1960–1980 рр. 

народження), Покоління У або мілленіали (1981–1996 рр. народження) 

і Покоління Z або центініали (народжені після 1997 г.).  

Представники Покоління Х, ще застали світ без Інтернету, на 

піку своєї соціальної активності зіткнулися як з колосальним 

розвитком технологій, що спричинило за собою серйозні соціальні 
трансформації, так і з економічними і політичними кризами.  

Характерними рисами покоління Y є гнучкість, готовність до 

змін, надія на власні сили і всебічна інформованість. Їх називають 

міленіалами.  Міленіали швидше адаптуються до використання 

технологій, ніж будь-яке попереднє покоління. Вони більш чутливі до 

зміни цін, з побоюванням ставляться до прийняття боргових 

зобов’язань і активно беруть участь в цифровому світі, проводячи 

близько 24 годин на тиждень в інтернеті. Також міленіали є самим 

освіченим із попередніх поколінь, націленим на співпрацю, спільне 

прийняття рішень і приділяє велику увагу, як власному здоров’ю, так і 

впливу людства на екологічну ситуацію в світі. 

Покоління Міленіуму – це особлива демографічна когорта 
молодих людей, яку називають поколінням  що в одних тільки США 

до 2020 р. на її частку припадатиме близько 40% від усього 

працездатного населення, а до 2025 р. – 75%. Міленіали успадкують 

найбільший трансферт між поколіннями, оцінюваний в 30 трлн дол. 

США всього світового багатства. Одним із наслідків такого 

демографічного зсуву є те, що вже після 2018 р. купівельна 

спроможність міленіалів, що досягають піків кар’єри і, відповідно, 

рівня доходу, обжене купівельну спроможність Покоління Х. 

Представники цього покоління розглядаються в якості головного 

претендента на нові робочі місця та професії, що з’являються завдяки 

стрімкому зростанню сучасних ЦТ. 
Покоління Z, яке виросло в епоху інтернету, соціальних мереж і 

сучасних технологій поступово виходить на ринок праці до 2020 р., і 

значно відрізняється від своїх попередників. Їх називають 

центініалами, вони народжені в епоху фінансових криз, повселюдного 

поширення інтернету і сотових телефонів, звикли до легкої 

доступності інформації і легко орієнтуються в цифровому просторі, 

швидко аналізуючи значні масиви даних. Вони вважають за краще 

візуалізацію будь-яких ідей і продуктів, а також швидкість і зручність 

під час взаємодії з технологіями. Не поділяючи віртуальний і реальний 

світи, представники Покоління Z постійно використовують соціальні 
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мережі, ставлячи важливість реального спілкування на один рівень з 

віртуальним, однак зазнають труднощів з концентрацією на чомусь 

одному, їм властиві непосидючість і брак уваги. 

Покоління Z почне вносити значний вклад в економіку тільки 

після 2025 р., а до цього часу вони будуть представляти цінність тільки 

для дрібних ритейлерів, що реалізують дешеві споживчі товари, і 

матимуть опосередкований вплив на витрати домашніх господарств, 

що будуються на основі рішень представників Покоління Х і Y. Однак 
з урахуванням того, що близько 47% сьогоднішніх робочих місць 

будуть частково або повністю автоматизовані протягом наступних 

десятиліть, а населення планети буде зростати, велика частина решти 

робочих місць, швидше за все, буде належати міленіалам. 

Представники Покоління Y будуть мати такий же високий рівень 

цифрової грамотності, що і центініали, однак, крім цього будуть мати 

досвід.  

Відмінності зі споживання поколінь Х, міленіалів (Y) і 

центініалів (Z) знаходяться в трьох основних площинах: тип продукту, 

його цінність (найбільш значущі для покупця особливості) і канал 

таргетування, тобто мається на увазі як носій (смартфон, стаціонарний 

комп’ютер) так і середовище розміщення реклами (якщо інтернет, то 
різні соціальні мережі, електронна пошта, якщо телебачення, то 

телевізійна реклама тощо). Так, для наймолодшого покоління 

важливими є: етичність бренду, зручність користування і швидкість 

отримання товару/послуги, для міленіалов – постійне оновлення та 

інноваційність, націленість на результат, при цьому саме мілленіали 

схильні частіше, ніж представники інших поколінь, здійснювати 

покупки через інтернет. 

Проведені дослідження показують, що спостерігається й 

очевидний зворотний ефект – все більш помітним стає «Розрив у 

цифрових знаннях» (digital skills gap) між різними поколіннями. У той 

час як основна маса millenials демонструє вельми високий рівень 
обізнаності та розуміння новітніх розробок і продуктів зі сфери 

хайтека, більш старші покоління, як правило, подібними знаннями 

володіють в недостатній мірі. 

Так, відповідно до одного з останніх досліджень, вже у 2022 р. 

приблизно 22% нових робочих місць в глобальній економіці буде 

створено завдяки цифровим професіям (ЦП) (новим «цифровим 

професіями», digital positions). Те, що і сьогодні, і в доступному для 

огляду майбутньому основна ставка буде здійснюватись на 

рекрутуванні персоналу, що володіє необхідними цифровими 

навичками, з готовністю визнають і самі топ-менеджери компаній-
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наймувачів. Більш того, 73% недавно опитаних CEO (CEO – Chief 

Executive Officer) менеджерів вже сьогодні відчувають серйозні 

проблеми під час пошуку таких кваліфікованих спеціалістів. 

Таким чином, з методологічних міркувань ми розуміємо, що 

управління ґрунтується на систематичному науковому узагальненні 

практики управлінської діяльності, що управління являє собою 

складне суб’єктивно-об’єктивне співвідношення. І незважаючи на те, 

що управлінська діяльність усе більш стає науково обґрунтованою 
завдяки розвитку теорії організації і управління, ця діяльність 

залишається також сферою творчості, мистецтва. Як і у всякій іншій 

сфері інтелектуальної і практичної діяльності людей, науковість 

управління і мистецтво управління не суперечать одне одному. Тобто 

інтелектуальний потенціал відіграє основну роль в інноваційному 

розвитку як організації, так бізнесу в цілому. 

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕСТОРАННОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИСТСЬКИХ ДЕСТИНАЦІЙ 
 

Шевченко К.М., гр. МВ-28 
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Л.М. Яцун  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Дослідження глобальних та регіональних тенденцій харчування 
туристів відповідно до національного складу населення та структури 

міжнародних туристських потоків показують, що кулінарні традиції та 
інновації представлені рівнем та структурою мережі закладів 

ресторанного господарства, спеціалізацією та типами підприємств, 
різноманіттям страв в меню, широтою і глибиною асортименту продукції 

та послуг харчування, кількістю світових та національних брендів 
доступних для споживачів.  

Для розширення кулінарного різноманіття, використання 
кулінарних традицій та інновацій пропонується при проектуванні 

ресторанної інфраструктури туристських дестинацій враховувати такі 
напрями: 

– сприяння в організації економічної діяльності (за розміщенням/ 
харчуванням, організації відпочинку, транспорту для туристів), технічні, 

технологічні та екологічні обмеження при проектуванні туристських 
дестинацій та ресторанної інфраструктури (на полювання, будівництво, 

використання добрив тощо); 
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– упровадження технічних норм (необхідний мінімум 
обладнання та оснащення, якість окремих елементів інвентарю, товарів і 

продуктів); 
– визначення тарифів для гастрономічного туризму в сільській 

місцевості;  
– розробка спеціального податкового режиму для сільських 

структур розміщення та харчування в оселях громадян; 
– підготовка персоналу, задіяного в сфері кулінарного туризму 

(сертифікація професійних якостей працівників (менеджерів, гідів, 
кухарів) на національному рівні, професійне вдосконалення членів 

національних спеціалізованих професійних асоціацій, періодична 
обов’язкова перепідготовка фахівців; 

– прямі субсидії з бюджету та інвестиції в модернізацію та 

будівництво комерційних структур, рекламування за допомогою 

туристичних видань кулінарних турів і суб’єктів підприємницької 
діяльності, що їх надають, на регіональному та національному рівні, 

створення єдиної регіональної марки/бренду, що об’єднує власників 
ресторанних та туристичних структур. 

 

 

 
ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  

ЦУКАТІВ іЗ РЕДЬКИ 
 

Лисак Є.Ю., гр. ПТ-18 

Науковий керівник – канд. техн. наук, ст. викл. О.В. Гапонцева 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Виробництво цукатів передбачає внесення великої кількості 

цукру, довготривалі та жорсткі режими обробки, унаслідок чого 

відбуваються кардинальні зміни органолептичних та фізико-хімічних 

показників якості – продукти набувають нового смаку, збільшується 

калорійність та знижується біологічна цінність. Тому проведення 

комплексної товарознавчої оцінки є обов’язковим етапом під час 

розробки нового продукту з редьки.  

У рецептурі нових цукатів з редьки запропоновано застосування 

імбиру, цедри лимона та апельсина, які поряд з приємним ароматом 

мають якісний хімічним склад: значну кількість вітамінів, мінеральних 

речовин, ефірних олій тощо.  

Розроблені цукати з редьки оцінювалася дегустаторами за 
зовнішнім виглядом, консистенцією, кольором і смаком. За зовнішнім 
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виглядом розроблені цукати характеризується відсутністю негативних 

властивостей, а дескриптори «однорідність за розміром», 

«однорідність забарвлення», «пружність  шматочків» – дуже сильної 

інтенсивності. Консистенцію цукатів визначають дескриптори «щільна». 

Дескриптори «тверда» і «грудочки кристалізованого цукру», що 

негативно оцінюють цукати, не виявлено. Під час дегустації всі експерти 

відзначили, що зразки цукатів мають однорідний колір. Колір 

«Рожевих» – рожевий та насичений дуже сильної інтенсивності, 
«Жовтих» – жовтого кольору сильної інтенсивності та помітною 

насиченістю. Як свідчать профілі, усі зразки мають гармонійний, 

чистий смак. За насиченістю більшою інтенсивністю відзначився 

зразок «Рожеві», на відміну від зразку «Жовті». Цукати «Рожеві» 

характеризуються солодким смаком дуже сильної інтенсивності з 

помірним пікантним слабким післясмаком та слабковідчутною 

пекучістю, а «Жовті» мають кисло-солодкий смак дуже сильної 

інтенсивності, з помірним пікантним післясмаком зі слабковідчутною 

пекучістю. Гіркого та стороннього смаку в жодному зі зразків 

дегустаторами відзначено не було. 

Таким чином, у результаті аналізу отриманих профілограм 

установлено, що розроблені цукати з редьки за органолептичними 
показниками наближені до «ідеальних» цукатів згідно з проведеним 

маркетинговим опитуванням. 
Другим етапом товарознавчої оцінки якості нового продукту з 

редьки було дослідження загального хімічного складу та вмісту 
біологічно активних речовин.  Встановлено, що завдяки великому 
вмісту вуглеводів розроблений продукт має високу калорійність 
305,8 ккал/100 г. Крім того, цукати з редьки мають у своєму складі 
незначну кількість білкових речовин, клітковини та пектинових 
речовин. Загальна кількість зольних елементів у новому продукті з 
редьки становить 0,8%, серед яких переважають К,  Ca, F. 

Особливості технології виробництва цукатів не сприяють 
збереженню вітамінів та мінеральних речовин. Порівняно зі свіжою 
сировиною відбулося значне руйнування цих елементів, наприклад 
втрати аскорбінової кислоти становлять близько 70%, Калію та Заліза 
– майже 13%. Проте варто відмітити, що порівняно з продуктом-
аналогом цукати з редьки є натуральним продуктом, відрізняється 
більш високими вмістом мінеральних речовин та містить принаймні 
невелику кількість вітаміну С, що підвищує їх споживну цінність.  

Наступним етапом було визначення вмісту барвних речовин 
сировини, розробленого продукту та аналогу цукатів із редьки сорту 
Серце дракона. Так, під час виготовлення цукатів відбулося 
зменшення кількості флавоноїдів: катехінів – на 21%, лейкоантоціанів 
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– 19,8%, флавонолів – 12,5%, антоціанів – 29,4%. Варто відзначити, що 
цукати виготовлені без застосування етапу вимочування в 
стабілізаційному розчині вміщують меншу кількість пігментів на 7–
20% порівняно з цукатами, виготовленими новим способом. Тобто 
етап вимочування в стабілізуючому розчині сприяє збереженості 
флавоноїдів у готовому продукті.  

Результати дослідження зміни показників якості цукатів під час 
зберігання, показали, що протягом 6 місяців відбуваються незначні 
зміни вмісту сухих речовин та вітаміну С – у межах похибки 
вимірювання, кількість антоціанів за перші три місяці зберігання 
зменшується на 1,6%, за шість місяців – 3,7%, за 10 місяців – 5,5%. 
Кількість β-картотину також зазнає незначного зниження. Вміст 
вітаміну С на 10 місяць зберігання зменшився майже на 10% в обох 
видах цукатів в результаті дії кисню, який руйнує вітаміни. Також за 
10 місяців зберігання відбулося збільшення вологи. Тому 
рекомендовано зберігати розроблені цукати з редьки не більше ніж 
шість місяців за визначених умов.  

Отже, розроблені цукати відрізняються від аналогів підвищеним 
вмістом вітамінів, мінеральних та барвних речовин та не містять в 
своєму складі жодних штучних компонентів (барвників, 
ароматизаторів чи консервантів) і тому є абсолютно безпечними для 
споживання усіма групами населення, в тому числі й дітьми.  
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Секція 1. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ТА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ХАРЧОВОЇ 

БЕЗПЕЧНОСТІ ДЛЯ РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ 
 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗРОБКИ АСОРТИМЕНТУ СТРАВ 

ДЛЯ «МЕНЮ, ЩО САМО СЕБЕ ПРОДАЄ» 
 

Баранова Т.А., гр. ТХ-38ск 
Науковий керівник – доц. Б.Б. Ботштейн  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Щорічно конкуренція на ресторанному ринку посилюється 

незважаючи на те, що він дуже ризикований, кількість нових гравців 

регулярно збільшується. Відповідно, залучити гостей в ресторан – все 

складніше. Виходом в даній ситуації є підвищення конкуренто-

спроможності закладу ресторанного господарства. Конкуренто-

спроможність ресторану визначається наявністю конкурентних 

переваг. Ресторан може мати одну або декілька конкурентних 

перевага. Однією з них є меню. 

Візитна картка ресторану, засіб реклами, маркетинговий 

інструмент продаж та концепція максимального прибутку ресторану – 
це сучасна характеристика меню, професійного, що має назву 

«продаючого» меню (меню, що само себе продає). 

Одним з перспективних напрямків розробки меню, є освоєння та 

впровадження досить нового напрямку консалтингового бізнесу, а 

саме «Мenu engineering», який спрямований на дослідження 

асортименту страв у меню, їх затребуваності, популярності, 

рентабельності. Визначальна роль у підборі страв, їх удосконаленні з 

метою отримання продукту, що відповідає запиту споживача – із 

запланованою харчовою цінністю (понижена або підвищена), з 

використанням нових рецептурних компонентів і незвичайним їх 

поєднанням, інноваційним оформленням тощо належить технологам 

ресторанної індустрії. 
Концепція «Menu engineering» не може ґрунтуватися на 

випадкових і спонтанних рішеннях; своїм корінням вона йде в роботу, 

представлену в 1970 році «Boston Consulting Group», яка була 

покликана допомогти бізнесу розділити їх продукти на групи таким 

чином, щоб полегшити аналіз і прийняття рішень. «Menu engineering» 

дозволяє швидко і точно аналізувати дані щодо продажі і отримувати 

загальну картину меню взагалі, а також давати рекомендації для 

кожної окремої позиції. 
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У цьому зв’язку, слід наголосити на тому, що впровадження і 
використання «Menu engineering» може стати головним джерелом 
забезпечення прибутку й конкурентних переваг закладів ресторанної 
індустрії. 

 
 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ  

КАПСУЛЬОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Вовк В.С., асп. 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Нагорний О.Ю. 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
В умовах формування жорсткого конкурентного середовища на 

споживчому ринку необхідними є розробка принципово нових та 
удосконалення існуючих технологій. 

На даний час існуючі технології основані на принципі екструзії 
«труба в трубі», що за технічним рішенням є досить складним 
процесом з певними обмеженнями за продуктивністю процесу та 
технологічними характеристиками одержаного продукту. 
Вищезазначені технології описані в дисертаційних роботах Тищенко 
Ольги Павлівни та Яренцевої Євгенії Олександрівни.  

Найбільш близьким до запропонованого винаходу є м'яка 
желатинова капсула, в якій водорозчинні БАР включені в матеріал 
оболонки, а жиророзчинні речовини включені в ядро з утворенням 
гомогенної фази в кожному із структурних елементів капсули, 
причому поєднання жиророзчинних і водорозчинних БАР, зокрема 
вітамінів, забезпечує синергестичним ефект препарату в цілому. 

Недоліком є те, що оболонка капсул виготовляється з желатину. 
З желатином можлива передача пріонів – малих інфекційних частинок, 
які здатні модифікувати нуклеїнові кислоти і викликати хвороби. При 
температурі понад 40 °С або при вологості більше 75% желатинова 
оболонка руйнується. (Пат. №2405542 Россия МПК A61K 9/48 Мягкая 
экструзионная капсула, способ приготовления раствора для ее 
наполнения, способ получения капсул и способ увеличения плотности 
агаровой оболочки.) 

Наукове обґрунтування та практична реалізація інноваційних 
технологій, обладнання та процесів екструзії масло-водної дисперсії у 
квазістабільному стані, дозволить створити новий науково-практичний 
напрям з використанням в технологіях інноваційної харчової продукції 
та розвинути теоретичні положення про структуруванням у оболонку 
капсули з контрольованим розшаруванням та відділенням вологи. 
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На базі вище зазначеного огляду можна зробити висновок що на 
сьогоднішній день відсутні відомі способи одержання капсули з 
полімерною вуглеводною оболонкою та жировим вмістом. Зважаючи 
на це робимо висновок, що новий спосіб капсулювання є актуальним. 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ ГЕЛАНОВОЇ КАМЕДІ  

В ТЕХНОЛОГІЇ НАПОЇВ 
 

Волконський А.О., гр. ТХ-18м, 
Тимченко Д.А., гр. ТХз-17ск 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. С.С. Андрєєва 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Порушення рівноваги колоїдної системи напоїв на основі 
сироватки призводить спочатку до виникнення опалесценції, а потім – 
до випадання осаду. Для підвищення колоїдної стійкості напоїв на 
основі сироватки застосовують різні фізичні, фізико-хімічні, 
адсорбційні і ферментативні методи. Збільшення стабільності напоїв 
на основі сироватки являє собою не тільки технологічний, але і 
економічну задачу, так як висока стійкість продукції підвищує її 
конкурентоспроможність. Тому, пошук ефективних видів і форм 
стабілізаторів для підвищення колоїдної стійкості напоїв на основі 
сироватки є актуальним напрямком. 

Одним із інноваційних рішень є введенням фруктової основи до 
сироватки, яка представлена у вигляді ягід, подрібнений м’якоті плодів 
або часточки цитрусових фруктів. Плодово-ягідна основа повинна 
рівномірно розподілятися за усім об’ємом напою і мати зважений і 
рівноважний стан в напої.  

Завдяки використанню гелановой камеді зваженість фруктової 
основи підтримується протягом тривалого періоду і практично не осідає. 

Для технології напоїв на основі сироватки та плодово-ягідної 
основи нами було використано геланову камідь серії «Kelkogel®», 
ТОВ «Балтійська харчова компанія» що здатна до стабілізації 
консистенції, стабільної в’язкісної поведінки в період зміни 
температури, механічного впливу, зберігання. 

Дослідженнями доведено доцільність використання геланової 
камеді різних груп ацетилування (високоацетильована, 
низькоацетильована), концентрація яких, з одного боку, не повинна 
негативно впливати на процес утворення в’язкого розчинна, що має 
більш розріджену консистенцію, а з другого – забезпечити необхідні 
текстурні характеристики, а саме утримання наповнювача за усім 
об’ємом та відсутність розшаровування. 
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На основі дослідження властивостей камеді різних марок 
встановлено доцільність використання геланову каміді 

низькоацетильовану очищену – «Kelkogel® F», яка за концентрації 
0,01–0,05% має необхідні структурно-механічні показники. 

 

 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ПАРФЕ, ЗБАГАЧЕНОГО 

ВІТАМІННИМ КОМПЛЕКСОМ 
 

Герман А.І., гр. МТХ-19 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.В. Жулінська 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

Заморожені десерти, поряд з морозивом, є найулюбленішими 

ласощами асортиментної пропозиції закладів ресторанного 
господарства. Сьогодні спостерігається тенденція щодо збільшення 

попиту на заморожені десерти оздоровчого спрямування з 
використанням натуральних інгредієнтів, що обумовлює необхідність 

створення інноваційних технологій виробництва. 

Процес виробництва парфе має такі основні стадії: підготовка 
рецептурних інгредієнтів; приготування емульсійно-вершкової основи, 

овочево-ягідного наповнювача та стабілізаційної пасти; утворення 
рецептурної суміші і її стабілізація; охолодження; заморожування; 

оформлення; реалізація. На підставі проведених досліджень, 
розроблена технологія замороженого десерту типу парфе. До складу 

парфе-мікс входять рослинні вершки 20% жирності, стабілізаційна 
паста на основі кукурудзяного крохмалю, фруктоза, а в якості 

біологічно активних інгредієнтів використані селера, чорна смородина. 
Проведені технологічні відпрацювання дозволили встановити 

оптимальну температуру приготування збитої суміші парфе. 
Доцільним є збивання маси при температурі +1…+2 °С, що забезпечує 

мінімальну тривалість збивання до 5 хвилин при максимально 
можливій збитості суміші. Дослідження стабільної збитої маси при її 

охолодженні до температури +2…+4 °С протягом 30 хвилин показали, 
що вона складає 90,1% для парфе з цукром і 94,3% для парфе з 

фруктозою. Таким чином, збита маса має необхідні показники 
стабільності, що забезпечить отримання високоякісного продукту. 

Важливим показником якості парфе-мікс є опір таненню. Якщо 
десерт швидко розтає, то споживач не встигає насолодитися смаком і 

відчути охолодження від замороженого десерту. Між тим регулювання 
рецептури для досягнення повільного танення може призвести до дуже 

тривалого виходу тонких смаків і ароматів, що також небажано. 
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Таким чином, завдяки залученню до технології парфе-мікс 

нетрадиційної овочево-ягідної сировини і фруктози, отримано 

заморожений десерт збагачений вітамінним комплексом. 

 

 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРЯНИКОВИХ ВИРОБІВ 

 

Гусєв О.О., гр. ТХ-15м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Т.В. Черемська 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Сучасним прогресивним напрямком розвитку кондитерського 

виробництва є створення нових ресурсозберігаючих технологій і 

розробка борошняних кондитерських виробів з підвищеними 

технологічними властивостями.  

Використовуючи нетрадиційне сировину у виробництві 
борошняних кондитерських виробів, вирішують наступні завдання: 

зниження витрат дорогої сировини, поліпшення структурно-

механічних властивостей тіста, зниження втрат, підвищення 

споживчих властивостей виробів, продовження термінів зберігання та 

розширення асортименту. 

Вироби з пряникового тіста відрізняються різноманітною 

формою і містять велику кількість цукру і різних прянощів, які 

надають їм особливий аромат. Крім пряників, з цього ж тіста 

випікають печиво, коврижки. 

Основу пряникового тіста складають мука і мед. Часто в тісто 

додаються яйця, вершкове масло, цукор і прянощі, іноді – родзинки, 
цукати або горіхи. Замість меду іноді використовують цукор, але 

частіше його замінюють на цукрові сиропи. Іноді замість цукру в тісто 

кладуть штучний мед, інвертний сироп, патоку рафінадну або 

карамельну. Це покращує якість пряників, зменшує їх усушку при 

тривалому зберіганні завдяки підвищеній гігроскопічності цих 

продуктів.  

Інноваційний спосіб продовжити свіжість готової продукції – 

внесення в рецептуру пряників крохмального цукру твердого. 

Крохмальні цукру відносяться до групи крохмальних похідних, 

що знаходять широке застосування в харчовій промисловості в якості 

натуральних підсолоджувачів. 

Нами досліджено використання цукру крохмального твердого в 
рецептурному складі пряників.  
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Встановлено, що використання до 5–7% на 1 т готової продукції 

цукру крохмального твердого покращує структурно-механічні 

властивості пряникового тіста та підвищує органолептичні і 

структурно-механічні властивості готових пряникових виробів. 

Отже, використання цукру крохмального твердого у 

пряниковому тісті сприяє підвищенню якості пряникових виробів. 
 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГАРЯЧИХ  

СОЛОДКИХ СТРАВ 

 

Жулінська К.О., гр. МТХ-19 
Науковий керівник – канд. техн. наук О.В. Жулінська 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

Шоколадні фондани – це відносно інноваційні десерти, 

популярність яких все більше набирає обертів. Тому для розширення 

асортименту пропонується розробити нові технології з додаванням 

бананів, тикви; манго, яблук та груш у кількості 20–50–70% від маси 

шоколаду, згідно традиційної рецептури. Для досягнення поставленої 

мети розроблена технологія шоколадних фонтанів підвищеної 

біологічної цінності та хімічного складу; досліджено основні показники 

хімічного складу розроблених солодких десертів (мінерального складу, 

вітамінного складу) та основні показники якості та безпечності. 

На першому етапі спочатку розтоплюємо шоколад на водяній 

бані і додаючи вершкове масло, змішуємо. Поки суміш остигає, 
збиваємо яйця з цукром протягом 5 хвилин (маса збільшується вдвічі). 

На другому етапі готуємо протерту масу із бананів, тикви; манго, 

яблук, груш. Попередньо фрукти та овочі підвергаємо тепловій 

обробці в пароконвектоматі до повного розм’якшення. На третьому 

етапі поєднуємо три суміші. Додаємо борошно, обережно 

перемішуючи, щоб не зруйнувати пінну структуру білків. Після цього 

тісто формуємо у силіконові форми і випікаємо у пароконвектоматі на 

13–15 хвилин при температурі 180 °С. 

Вологість кірки до кінця випічки складає всього 5–7%, тобто 

кірка практично зневоднюється. Основну роль в утворенні м’якої 

частини виробу грають колоїдні процеси, що пов’язані головним 
чином зі зміною стану крохмалю та білкових речовин. Ці зміни 

відбуваються майже одночасно. Крохмальні зерна при температурі  

55–60 °С і вище клейстеризуються, тобто переходять з кристалічного 

стану в аморфний. В зернах крохмалю утворюються тріщини, в які 
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проникає волога. Зміна стану білкових речовин починається при 

прогріванні тістової заготовки до температури 50–75 °С і закінчується 

при температурі близько 90 °С. Білкові речовини ущільнюються і 

виділяють вологу, поглинену ними при утворенні тіста. 

За отриманими органолептичними показниками новий вид 

шоколадних фонтанів не калорійний, але має високий вміст вітамінів 

та мікроелементів. 

 

 
УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР У ДОШКІЛЬНИХ  

ТА ШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

Калініна О.О., гр. ТХЗ-19м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. М.Б. Колеснікова  

Харківський державний університет харчування та торгівлі  

 

Впровадження системи НАССР в дитячих садках, школах, 

лікарнях – є гарантом якості харчування. ХАССП в дитячих садках і 

освітніх установах – це не просто міра для проходження перевірок 

контролюючих органів, а важливий інструмент для контролю безпеки 

харчування дітей поза домом. На відміну від дорослих, у них немає 
вибору, де харчуватися і як харчуватися, тому, адміністрація цих 

установ зобов'язана на законодавчому рівні розробити, впровадити і 

постійно підтримувати принципи системи HACCP. Головним 

завданням системи HACCP є аналіз небезпек і проведення поетапного 

контролю над усіма етапами приготування страв і продуктів 

харчування, починаючи від прийому продуктів на склад і до моменту 

подачі готової страви.  

Розглянуто необхідність впровадження менеджменту якості та 

безпечності харчових продуктів в дошкільні та шкільні заклади освіти; 

проведено аналіз існуючих умов для розробки і використання систем 

менеджменту безпечності. Досліджено вплив чинників безпеки та якості 

продукції ЗРГ на формування вимог до технологічного проектування 
приміщень за рахунок визначення конкретних умов зберігання сировини 

та напівфабрикатів, тимчасового зберігання та реалізації готової 

продукції. Визначено, що забезпечення випуску якісної та безпечної 

продукції можливо лише за рахунок дотримання вимог: технології 

приготування кулінарної продукції ЗРГ; кліматичних умов робочої зони; 

санітарії та гігієни персоналу; вимог до якості та безпечності води, 

санітарної обробки внутрішньоцехового оснащення, посуду для 

реалізації готової кулінарної та кондитерської продукції, напоїв.  
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Усі вищеперелічені заходи ставлять завдання щодо змін у системі 

забезпечення харчуванням дошкільних та шкільних закладів освіти, а 

саме: обґрунтування асортименту страв та напоїв, які відповідають 

вимогам щодо дитячого харчування та сучасним тенденціям розвитку 

індустрії, перехід на централізоване постачання напівфабрикатів високого 

ступеню готовності або готової продукції, модернізацію устаткування для 

доготовлення та роздавання продукції, діждиталізацію системи 

формування замовлень на  готову продукцію. 
 

 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕСЕРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 
 

Кандауров Б.Д., гр. ТХ 15М 

Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. С.В. Журавльов, 

ст. викл. І.М. Гурікова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Серед проблему, які повинна вирішувати сьогодні наука і 

практика, особливе місце займає забезпечення населення 
повноцінними продуктами харчування. Це стосується й десертної 

продукції з пінною структурою, яка користується у споживачів 

високим попитом. 

Десертні вироби с пінною структурою характеризуються 

високими смаковими якостями і харчовою цінністю. Проте об’єм 

продукції яка виготовляється не відповідає реальному попиту так як 

збільшення об'єму випуску виробів з пінною структурою в даний час 

стримується рядом чинників, а саме дефіцитом піно- і 

драглеутворювачів, відсутністю в достатніх кількостях і високою 

вартістю продуктів, що є основними рецептурними компонентами. 

Для підвищення біологічної цінності та розширення 

асортименту, необхідним є подальший пошук та використання нових 
видів добавок та наповнювачів природного походження. 

Україна є крупним виробником цукру. Побічні продукти цього 

виробництва являються доступною, недорогою сировиною, яку  можна 

використовувати для виготовлення десертної продукції. Тим більше, 

що у період економічної кризи основного значення набуває 

раціональне використання харчових ресурсів сировини. 

На основі проведених досліджень нами запропоновано 

рецептури десертів з використанням у їх складі цукрорафінадної 
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патоки, вживання якої може слугувати джерелом надходження до 

організму людини вітамінів та мінеральних речовин. 

Введення цукрорафінадної патоки в десертну продукцію 

підвищить вміст вітамінів, аскорбінової кислоти. 

Розроблена десертна продукція буде характеризуватися 

високою біологічну цінністю. 

Таким чином, проведені дослідження надали можливість 

розробити технологію та проект нормативної документації на нову 
десертну продукцію з використанням у якості наповнювача 

цукрорафінадної патоки в кількості 3% яка успішно пройшла 

апробацію у діючому закладі ресторанного господарства та отримала 

позитивну оцінку. 
 

 
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЛІКУВАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ТА РОБОТИ 

ДІЄТОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

 

Кійко О.В., гр. ТХ-26 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Н.В. Федак 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Реалізації державної політики охорони здоров’я спрямована на 

зміцнення та збереження здоров’я населення, профілактику 

захворювань, пов’язаних з порушенням харчування, поліпшення 

демографічної ситуації в Україні та удосконалення організації 

лікувально-профілактичного харчування, підвищення ефективності 

його застосування у комплексному лікуванні хворих. Підприємства, 

які обслуговують організовані колективи – лікарні, санаторії, будинки 

відпочинку тощо, та забезпечують їх харчуванням – це унікальні 

соціально орієнтовані підприємства закритого типу. Вони 

обслуговують сегмент споживачів, який представлено групою 

населення певного харчового статусу, що потребує 
дієтотерапевтичного та лікувально – профілактичного харчування. 

Правильно організоване дієтотерапевтичне харчування є 
невід’ємним елементом комплексу лікувальних та оздоровчих заходів 
у закладах соціальної сфери. Тому питання нормативного регулювання 
забезпечення дієтотерапевтичним харчуванням в умовах роботи 
лікувальних та оздоровчих установ набуває підвищеної актуальності. 
В основу системи лікувального харчування покладено принципи 
достатнього та збалансованого харчування. Харчування хворих 
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базується на основі фізіологічних потреб у харчових речовинах та 
енергії здорової людини. До співвідношення окремих харчових 
речовин вносяться корективи, які відповідають особливостям 
патогенезу, клінічного перебігу, стадії хвороби, рівню та характеру 
метаболічних зрушень 

Порядок організації системи лікувального харчування хворих 
у закладах охорони здоров’я затверджено Наказом Міністерства 
охорони здоров’я України (МОЗ) 29.10.2013 № 931 відповідно до 
статей 32, 61 Основ законодавства України про охорону здоров’я, 
підпункту 6.30 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство 
охорони здоров’я України. В основу виконання закладено «Норми 
фізіологічних потреб населення України в основних харчових 
речовинах і енергії», затверджені наказом МОЗ 03.09.2017  № 1073. 

 
 

ТЕХНОЛОГІЯ ГАРЯЧИХ ЗАКУСОК ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

СЕЛЕНОВМІСНОЇ СИРОВИНИ 
 

Корнєєв Д.В., гр. МТХ-19 
Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. К.В. Свідло 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 
Закусочна продукція належить до продуктів, що сприяють 

утворенню апетиту. Сьогодні активно поширюється асортимент 
гарячих закусок в зв’язку із популяризацією практики «здорового 
життя» та оздоровчого харчування. Аналіз хімічного складу гарячої 
закусочної продукції свідчить про її незбалансованість, що пов’язано з 
високим вмістом білків і жирів та відносно низьким – вітамінів, 
мінеральних речовин, харчових волокон тощо. Це спонукає до 
створення нової продукції із поліпшеними споживними властивостями 
та біологічною цінністю. Так, на сучасному розвитку ринку гарячих 
закусок ефективно використовується сировина, яка збагачує 
продукцію білками, харчовими волокнами, вітамінами, мінеральними  
речовинами, поліненасиченими жирними кислотами, 
антиоксидантами, олігоцукридами та пробіотиками. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування гарячих закусок з 
використанням селенвмісної сировини, доцільність застосування та 
вплив БАД «Селен ЕС» та «Селен-спіруліна», а також льняної олії, 
збагаченої селенопіраном на формування цільових властивостей 
продукції.  

Серед синтезованих органічних сполук селену визначається 
селенопіран, який добре розчиняється у жирах, поєднується з різними 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/467/2011#n115
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/467/2011#n115


 13 

інгредієнтами і захищає їх від окислювального руйнування. 
Селенопіран виконує активну роль протектора, захищає організм від 
вірусних і бактеріальних інфекцій, збільшує вироблення в організмі α-
глобуліни. Таким чином, великою перевагою селенопірану є його 
здатність підсилювати імунну систему організму і захищати його від 
небезпечних чинників навколишнього середовища. 

БАД «Селен-спіруліна» має високу біоенергетичну активність, в 

цій добавки поєднані високі біологічні властивості водорості спіруліни 
та селену. Ця БАД використовується для профілактики серцево-

судинних і онкозахворювань, посилює та нормалізує роботи печінки, 

підшлункової та щитовидної залози, подовжує активне довголіття 

людини, покращує імунітет. 

БАД «Селен ЕС» окрім селену містить вітаміни Е і С, групи В 

(В1, В2, В6) і цинк, що також системно розширює вплив добавки. 

 

 

 

ВПЛИВ ДОБАВКИ БІЛКОВО-МІНЕРАЛЬНОЇ  

НА ВОЛОГОЗВ’ЯЗУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ М’ЯСНИХ 

ПОСІЧЕНИХ СИСТЕМ 

 

Лещенко К.Г., асп.  

Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. М.Л. Серік, 

д-р техн. наук, проф. Є.П. Пивоваров 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Відомо, що останнім часом неухильно зростає кількість людей з 

вираженим дефіцитом більшості вітамінів та низки мінеральних 

елементів, серед яких кальцій, залізо, йод та ін. Одним зі шляхів 

вирішення цієї проблеми є збагачення харчової продукції 

повсякденного споживання дефіцитними ессенціальними нутрієнтами. 
Серед широкого асортименту м’ясних виробів велику увагу 

приділяють посіченим напівфабрикатам, що мають широкий 

асортимент та користуються значним попитом на споживчому ринку 

України. Саме тому новим напрямом розвитку технологій м’ясних 

посічених напівфабрикатів є пошук і наукове обґрунтування нових 

видів харчових інгредієнтів, які були б здатні підвищувати харчову 

цінність, вихід та інші якісні показники. 

Запропоновано використання розробленої у ХДУХТ добавки 

білково-мінеральної (ДБМ), що містить білково-мінеральний кальцій 

та магній. Запропонована добавка являє собою складний комплекс у 

якому білкова складова представлена частково термічно 
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гідролізованими колагеновими структурами, що використані як 

матрикс для сорбування мінеральних елементів (кальцію та магнію). 

Удосконалена форма ДБМ має також у своєму складі 

хондроїтинсульфати, що окрім високої біологічної активності, 

виконують низку технологічних функцій. 

Проведені дослідження вологозв’язуючої здатності (ВЗЗ) 

яловичих та курячих фаршів із вмістом до 5% ДБМ дозволили виявити 

підвищення вологозв’язуючої здатності яловичого та курячого фаршів 

до 20% порівняно з контролем. Підвищення ВЗЗ яловичого та 

курячого фаршів під впливом ДБМ зумовлено перерозподілом вологи 

та зміною механізмів гідратації в фаршевій системі. 

Таким чином, введення ДБМ до фаршевих систем дозволяє не 

лише збагатити продукцію сполуками кальцію, а й  збільшити ВЗЗ та 
покращити якісні характеристики м’ясних посічених напівфабрикатів. 

 

 

 

РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАРТ ІЗ ПТИЦІ 

ЗАМОРОЖЕНОЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

Мартинович К.В., гр. ТХЗ-38 ск 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. С.В. Журавльов 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Підприємства харчування соціальної сфери обслуговують 

достатній сегмент споживачів який представлено населенням, що 

потребує дієтичне харчування. 

Харчування для таких споживачів має лікувально-

профілактичну дію. Тому питання якості і безпечності кулінарної 

продукції в умовах роботи лікувальних установ набуває підвищеної 

актуальності. 

Однією з обов’язкових умов виробництва якісної і безпечної 

кулінарної продукції є наявність технологічної документації, яка 

регламентує технологію виробництва продукції, вимоги до режимів 

теплової обробки та показники якості і безпеки, умови і терміни її 
зберігання. 

Сировина, яка сьогодні надходить на виробництво, значно 

відрізняється від сировини що закладено в існуючу нормативну 

документацію. 
Метою нашої роботи є теоретичне й експериментальне 

обґрунтування процесу розробки рецептур, технологій і технологічної 
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документації на страви із курчат – бройлерів та їх напівфабрикатів 
заморожених, на які відсутня технологічна документація. 

Статус виробничих рецептур доцільно надати рецептурам, які 
розроблені в умовах виробництва, на якому вони упроваджені. Вони 
відпрацьовуються на власному устаткуванні закладу. Варіювання 
технологічних параметрів в цьому випадку залежатимуть від 
стабільності якості сировини, від дотримання параметрів 
технологічного процесу. 

Номінальні рецептури при впровадженні їх на виробництві 
набувають статусу виробничих, тому що відпрацьовані на 
конкретному підприємстві. 

За результатами досліджень, проведено технологічну 
експертизу і контроль якості та розроблено і затверджено технологічну 
документацію на страви із заморожених курчат – бройлерів та 
напівфабрикатів з них – «Кнелі з філе птиці», «Плов особливий з 
птицею», «Рагу із овочів з птицею» для харчоблоку КНП ХОР «ОПЛ 
№1». Таким чином розробка та впровадження технологічної 
документації полегшить технологічний процес та забезпечить 
стабільне виробництво. 

 
 
 

ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ КАВКАЗЬКОЇ КУХНІ  
В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Мєрлай С.В., гр. ТХЗ-58 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. С.В. Журавльов 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Питання про їжу нерозривно пов’язане з історією людства. 
Сама їжа, будучи міцно пов’язаної з історією, стає продуктом 
історичним. Їжа розглядається як своєрідна мова і одночасно як способ 
самоідентифікації народу. 

У кожного народу існують свої історичні особливості 
харчування, вони характеризуються асортиментом продукції, 
способами їх обробки, вживанням властивих даній кухні спецій та 
приправ, специфікою обслуговування та режимом харчування. 

В основі кожної національної кулінарії лежать два 
найголовніших чинники: набір вихідних продуктів і способи їх 
обробки. Набір вихідних продуктів визначається тим, що дають 
природа і матеріальне виробництво. 

Не мало схожих національних страв у народів Закавказзя, 
Північної Азії, що дозволяє нам говорити, приміром, про загальні 
кавказьку, середньоазіатську кухні. 
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Метою роботи є впровадження сучасної закавказької кухні у 
закладах ресторанного господарства Для цього було проведено 
експертний аналіз літературних джерел, що характеризують етнічні 
кухні, визначені фактори і характерні ознаки, що впливають на 
становлення сучасної закавказької кухні. На основі аналізу  
розроблялися проекти рецептур страв та технологічні картки, які були 
впроваджені у закладах ресторанного господарства. 

Актуальність проведеної роботи полягає у ретельному вивченні 
кавказьких кухонь з використанням методологічних підходів до 
розробки рецептур та визначення технологічних параметрів процесів 
виробництва продукції та популяризації національних страв в закладах 
ресторанного господарства України. 

Практична значимість даного дослідження викликана 
відсутністю на сьогодні діючих нормативних документів, що 
регламентують рецептурний склад, технологію приготування, правила 
оформлення та подачі, вимоги до якості кулінарної продукції. Це 
ускладнює виробництво національних страв у закладах ресторанного 
господарства. 

Таким чином, проведені дослідження надали можливість 
розробити проект нормативної документації на нові страви: борані з 
зеленою квасолею, аленч (курка тушкована), кчуч (баранина тушкована) 
які успішно пройшли апробацію у діючому закладі ресторанного 
господарства кафе «Вогник» та отримали позитивну оцінку. 

 
 

ТЕХНОЛОГІЯ КАПКЕЙКІВ ІЗ БІСКВІТНОГО ТІСТА  
З ВИКОРИСТАННЯМ ЛЛЯНОГО БОРОШНА 

 
Неласа В.Г., гр. МТХ-19 

Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. К.В. Свідло 
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
Проблема стрімкого ожиріння населення зростає з кожним 

роком. На 2019 рік статистика стверджує, що 58% жителів України 
мають проблеми з зайвою вагою та 24% з них – з ожирінням. Саме 
тому впровадження кондитерських виробів оздоровчого призначення є 
актуальною та своєчасною.  

Метою дослідження є розроблення технології кондитерської 
продукції оздоровчого харчування на основі класичної рецептурі 
капкейків з метою підвищення харчової цінності, вітамінного складу, 
насичення виробу макро- і мікроелементами та впровадження їх у 
заклади ресторанного господарства. Інноваційним аспектом даного 
дослідження є заміна пшеничного борошна, на такі види борошна, як 
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кунжутне, рисове та з насіння гарбуза, які, по-перше, не містять 
глютену, по-друге, є джерелами вітамінів групи В та РР. Композиція 
борошна пшеничного 75% та 25% лляного підвищує вміст білка в 
готовому виробі на 30%, а також на 2% ненасичених жирних кислот.  

Інновацією розробленої технології є заміна жирової та частки 

цукрової частини складу на фруктово-овочеве пюре. Це позитивно 

впливає на органолептичні показники, пористість виробу, а також, 

насичує готовий виріб вітамінами та поживними речовинами. В ході 

експериментів було визначено, що комбінація з рисово-лляного 

борошна та гарбузово-морквяного пюре підвищує кількість нутріентів: 

вітаміни групи В та РР до 6,5%, а також 23 мікроелементи (окрім 

кремнію) до 4,5%. При композиції кунжутно-лляного борошна та пюре 

яблучно-бананового змінюються органолептичні показники, вміст 
вітамінів групи В, РР, А, а також вміст мікронутрієнтів: К на 2% та Fe 

на 2,9%. Композиція з гарбузово-лляного борошна з бананово-

бурякового пюре зменшує загальну калорійність виробу.  

Встановлено, що використання замість пшеничного борошна 

вищеперерахованих композицій впливає на органолептичні показники, 

а введення фруктово-овочевого пюре підвищує пористість виробів. 

Розроблені інноваційні вироби можна рекомендувати для споживання 

людям, які мають проблеми зайвої ваги, а також тим, які мають 

алергію на глютен та дотримуються оздоровчого харчування. 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СУМІШІ  

ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ГАРЯЧОГО ШОКОЛАДУ 
 

Павленко М.В., гр. ТХ-15м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, ст. викл. О.В. Котляр 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Підприємства ресторанного господарства є важливою ланкою в 

системі економічних і соціальних заходів, спрямованих на підвищення 

матеріального і культурного рівнів життя людей. Сьогодні пошук 

конкурентоспрможної продукції є  однією з основних умов успішної 

роботи підприємств, для чого необхідно враховувати питання ринкової 

стратегії і тактики по максимальному задоволенню запитів споживача. 

Однією з основних передумов і реальних гарантій повного 

задоволення потенційних потреб споживачів є розробка нових підходів 

до технологічного планування проектів для підприємств всіх форм 
власності. 
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Широкою популярністю у населення України користуються 
шоколадні напої, що пояснюється їх високими смаковими 
характеристиками. Але виготовлення шоколадної продукції потребує 
значної кількості какао масла, а воно на сьогоднішній день є найбільш 
дорогий інгредієнт шоколаду, склад і властивості якого значно 
змінюються залежно від сорту какао-бобів. У зв’язку з цим в даний час 
визиває інтерес розробки технологій виробів із шоколаду із 
застосуванням рослинних жирів. Еквіваленти масла какао мають 
близький до нього склад тригліцеридів, змішуються з ним в будь-яких 
співвідношеннях без утворення евтектичних сумішей і призначені для 
часткової заміни масла какао. 

Шоколадний напій являє собою тонкодисперсну суміш з трьох 
основних компонентів: какао тертого, какао-масла, цукрової пудри. 
Крім основних компонентів в шоколадні маси вносять різні додавання 
(сухе молоко і вершки та ін.), а також ароматизатори (здебільшого 
ванілін). Виготовлення шоколадних напоїв з добавками дозволяє 
розширити їх асортимент, збагатити напої цінними білками, жирами, 
вітамінами та ін Крім того, використання додаткових компонентів 
дозволяє знизити витрату какао-продуктів в рецептурі шоколаду і 
знизити його собівартість. 

З метою підвищення стабільності суспензії, зниження в’язкості 
та економії какао-масла в технології шоколадних напоїм пропонується 
додатково використовувати поверхнево-активні речовини. 

 
 
 

РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ ЗАКУСОЧНИХ КАПКЕЙКІВ  

  
Пенкін А.К., гр. ТХ-16 

Науковий керівник –  канд. техн. наук, доц. С.Л. Юрченко 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Проблеми, які постають сьогодні перед виробниками харчової 

продукції, вимагають забезпечення населення різноманітними 
високоякісними продуктами харчування. Вирішення даного питання є 
невід’ємною складовою пошуку найбільш ефективних способів 
виробництва харчових продуктів, залучення додаткових джерел 
сировини з метою підвищення й корегування харчової та біологічної 
цінності продуктів, розширення їх асортименту. 

Борошняні кондитерські вироби займають провідне місце у 
виробництві та реалізації харчових продуктів та здавна користуються 
значним попитом у споживачів. Одним із представників даної групи 
продукції є капкейки. 
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Капкейк – американська назва кексу. Це тістечко 

характеризується невеликим розміром, однопорційне та випечене в 

тонкому папері або в алюмінієвій формі для випікання. Часто містить 

різноманітні елементи кондитерських прикрас. Оздоблення капкейків є 

досить різноманітним: крем, мастика, глазур, айсінг, цукрові посипки, 

фрукти та ягоди, фігурне печиво та ін. 

Проведений аналіз асортименту даної групи продукції в 

закладах ресторанного господарства показав, що капкейки 
представлені не досить широко, а їх асортимент формується, в 

основному, за рахунок використання різних оздоблюючих 

напівфабрикатів. Слід також зазначити, що асортимент капкейків 

закусочного спрямування досить вузький і налічує декілька 

найменувань.   

З урахуванням вищезазначеного, вважаємо за доцільне розробку 

рецептур капкейків саме закусочного спрямування, що дозволить 

розширити асортимент даної групи продукції та отримати 

кондитерські вироби з новими споживчими характеристиками.  

У ході лабораторних відпрацювань розроблено рецептури 

закусочних капкейків –  «Буряковий» та «Шпинатний», які містять у 

своєму складі овочеву сировину в діапазоні 20–25% до маси борошна. 
Для стабілізації кольору буряку використано лимонну кислоту. 

Проведені експериментальні дослідження дали змогу визначити 

оптимальний рецептурний склад капкейків та параметри їх теплової 

обробки. 
 
 

 

ВИКОРИСТАННЯ ОЛЕОГЕЛІВ У ТЕХНОЛОГІЇ  

ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ 

 

Саєнко Є.Г., гр. ТХЗ-19м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. С.Б. Омельченко 

 Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Технологічний процес виробництва вершкових кремів для 

оздоблення борошняних кондитерських виробів залежить від 
технологічних властивостей жирового компоненту (масла 

вершкового), який впливає на структурно-механічні та фізико-хімічні 

властивості готового крему. Разом з тим у літературних джерелах 

відсутні систематизовані дані стосовно введення жирового компоненту 

(олії соняшникової рафінованої дезодорованої) в рецептурний склад 

крему для оздоблення поверхні борошняних кондитерських виробів та 
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його впливу на закономірності формування фізико-хімічних 

показників готової продукції.  

Сьогодні в Україні організовано виробництво спеціалізованих 

жирів, які використовуються в основному для приготування тіста. 

Також широко використовуються жирові компоненти для 

комбінування з молочною сировиною – це замінники молочного жиру. 

Переваги їх застосування полягають у можливості коригування 

температури плавлення жирової фази, високій антиокислювальній 
стабільності і здатності до тривалого зберігання. До недоліків можна 

віднести нерівноцінну заміну молочного жиру на жировмісну 

сировину і продукти її переробки з точки зору харчової цінності. Тому 

заміна жирових сумішей на рідкі олії неможлива без зміни показників 

якості харчової продукції.  

У ході експериментальних досліджень було розроблено жирові 

напівфабрикати цільового призначення, а саме олеогелі. Олеогелі – це 

гідрофобні гелі, основою яких є неполярна рідина, наприклад олія, віск 

або парафін та  гелеутворювач. Якісний склад олеогелів формують 

наступні фактори: джерело отримання олії, розмір частинок, 

співвідношення олії та компоненту, що формує гель. Утворення олії з 

міцною гелеподібною структурою відбувається за рахунок введення в 
систему моногліцериду та бджолиного воску.  

Таким чином, за рахунок введення в систему олеогелю можна 

одержати оздоблювальні напівфабрикати, що будуть вирізнятися 

ніжним, вишуканим смаком, простотою приготування, відносно 

недорогими витратами на придбання складових компонентів, 

стабільністю форми та об’єму. 

 

 

 

КУЛІНАРНІ ТРАДИЦІЇ СЛОБОЖАНСЬКОЇ КУХНІ – 

ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЕТНОСУ 
 

Слєпініна К.Г., гр. ТХ-17 
Наукові керівники: доц. Б.Б. Ботштейн, 

канд. техн. наук, доц. Н.В. Чорна 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Народна їжа є одним з найголовніших та найнеобхідніших 
елементів для життя і діяльності людини. У побутовій сфері життя 
вона вказує на глибоку етнічну специфіку матеріальної культури, що 
виражається у найбільш стійкій традиції харчування. Харчування 
українців, як і будь-якого іншого етносу, є важливою складовою 
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матеріальної культури. Слобожанська кухня – така ж культурна 
спадщина, як мова, література, мистецтво, неоціненний здобуток, яким 
можна пишатися, який не слід забувати. Використання для страв 
різноманітної тваринної і рослинної сировини і раціональні способи їх 
приготування роблять ці страви поживними, смачними, соковитими і 
ароматними. Серед українських кухонь саме слобожанська, 
користається великою популярністю. Вона створювалася протягом 
сторіч, багата на традиції, вирізняється розмаїттям страв та їх 
високими смаковими й поживними властивостями. Етнічна кухня 
українців давно одержала поширення далеко за межами 

Слобожанщини, а її страви – борщі, пампушки, вареники і галушки, 

ковбаси і печеня, напої з фруктів і меду відомі в усьому світі і увійшли 
в меню кращих ресторанів різних країн.  

Українська народна кухня слобожан була і є об’єктом 
досліджень – цікавлять своєрідні звичаї, пов’язані з приготуванням 
повсякденних і ритуальних страв і напоїв, харчові заборони, 
обмеження та переваги, певні смакові стереотипи у меню 
повсякденних та обрядових трапез, рецептура приготування страв, а 
також зберігання продуктів. Упродовж віків їжа та напої українців 
слобожан набули самобутньої специфіки, укорінилися в нашому 
регіоні. То ж пізнання традиційного народного харчування слобожан, 
визначення його місця у сучасній національній кухні, застосування 
обрядових, святкових страв у поєднанні з новими рецептами їжі є 
актуальними і сьогодні. Слобожанська кухня та пов’язані з нею 
кулінарні звичаї та традиції, визначає харчування як важливий елемент 
матеріальної культури українців-слобожан і стає зрозуміло, чому 
кухню Слобожанщини можна вважати однією з найрозвиненіших і 
гастрономічно вишуканих культур у всьому світі, адже її рецепти і 
поєднання страв залишаються актуальними і сьогодні.  

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЧИЗКЕЙКУ  

НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

 

Файзулін В.Д., гр. ТХ-26 

Наукові керівники: д-р техн. наук, проф. А.Б. Горальчук, 

канд. техн. наук, ст. викл. О.В. Котляр 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Сьогодні кожен заклад ресторанного господарства намагаються 

створити свій власний і неповторний  рецепт окремої страви, це 

стосується також і десертів. У процесі приготування інноваційної 
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десертної продукції змінюються не лише продукти які повинні 

входити до складу страви, а також і сам технологічний процес 

виробництва конкретної продукції.  

Щоб догодити кожному клієнту заклади ресторанного 

господарства мають створювати окремі страви, які б влаштовували 

окрему взяту людину. Ріст у тім, що не кожен може їсти те, що їдять 

усі. До таких людей належать – алергіки, хворі, яким не можна їсти 

певні продукти. Так і почали розробляти страви з тими компонентами 
які б підходили таким людям і в загалі всім відвідувачам.  

Такі десерти повинні бути такими ж смачними, як їх аналоги. 

Так і пішла «мода» до створення пістних та дієтичних десертів, які б 

могли їсти люди хворі цукровим діабетом, з різними алергіями до 

окремих компонентів, з розладами шлунку, веганів та вегетаріанців.  

Ми пропонумо обґрунтовану технологію десертної продукції 

такого типу, як чизкейк тільки з рослинної сировини та дієтичних 

продуктів. Такий чізкейк підійде людям які хворі цукровим діабетом, 

дотримуються посту, та які взагалі не вживають продуктів з тваринної 

сировини, тобто вегетаріанці.  

Взагалом до складу таких страв входять продукти не тваринного 

походження, наприклад: звичайне коров’яче молоко замінюється на 
молоко рослинного походження, таке яка соєве, кокосове, рисове та 

інше; сир кисломолочний та сиркові маси замінють рослинними 

вершками та жирами; яйця та яйцепродукти (яєчний порошок) 

заміняють на подрібнені сухофрукти та горіхи, які не потребують 

теплової обробки, та багато чого іншого. 

Отже, сьогодні сучасні заклади ресторанного господарства 

повинні вносити в своє меню страви, які б підходили всім відвідувачам 

які потребують індивідуально харчування, або ж вони відносяться до 

гурманів, які намагаються спробувати щось нове, що вони не змогли б 

купить в будь-якому супермаркеті. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ СТРУКТУРОВАНИХ ДЕСЕРТІВ  

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВТОРИННОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ 

 

Цвіренко Ю.В., гр. ТХ-15м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Н.В. Федак 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Структуровані десерти, зокрема креми, як солодкі страви, 

користуються сталим високим попитом у населення, оскільки мають 
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високі органолептичні та структурно-механічні властивості, що 

розширює спектр можливостей з удосконалення даної групи продукції, 

а саме підвищення їх біологічної цінності з метою отримання 

продуктів функціонального призначення.  

До вторинної молочної сировини відносять знежирене молоко, 

сироватку, сколотини, маслянку. Хімічний склад вказаних продуктів 

свідчить про їх істотну поживну та біологічну цінність. Так, в 

молочній сировині основним вуглеводом є лактоза (4,8%) – основне 
джерело енергії для біохімічних і фізіологічних процесів в організмі 

людини, Також в ній містяться у вільному стані глюкоза (5–7 мг%) і 

галактоза (8 мг%). Мінеральний склад молочної сировини досить 

багатий (майже 50 елементів, зокрема катіони кальцію, магнію, калію, 

натрію та аніони соляної, сірчаної, фосфорної кислот), зольні речовини 

складають приблизно 0,7%, значний вміст  жиророзчинних вітамінів 

А, D, E,K і водорозчинних вітамінів С, В1, В2, В6, В12, РР. Окрім того, 

молочна сировина містить і ряд інших біологічно активних речовин 

(органічні кислоти, ферменти і антибіотичні речовини).  

Усі компоненти вторинних продуктів переробки молока мають 

функціональне значення в формуванні раціону харчування людей за 

рахунок позитивного впливу на метаболізм різних субстратів, на 
серцево-судинну систему, стан кишкової мікрофлори, стан імунної 

системи, тощо.  

Один із варіантів технології кремів на основі вторинної 

молочної сировини, що запропоновано нами, передбачає використання 

концентрату зі сколотин, отриманого за допомогою мембранної 

технології,  в якості молочної основи для виробництва структурованих 

десертних продуктів, спектр яких можливо розширювати за рахунок 

внесення різних наповнювачів.  

Проведено діагностику технологічних властивостей 

концентратів вторинної молочної сировини з метою обґрунтування 

технології та рецептурного складу структурованої десертної продукції 
на їх основі. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ ІЗ ДРІЖДЖОВОГО 

ТІСТА ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ 

 

Чудаков Б.К., гр. ТХ-38ск 

Науковий керівник – канд. техн. наук, ст. викл. О.В. Котляр 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

В умовах ринкової економіки значно зростає мережа 
підприємств харчування різних типів і, переважно, приватної форми 

власності. Підприємства ресторанного господарства є важливою 

ланкою в системі економічних і соціальних заходів, спрямованих на 

підвищення матеріального і культурного рівнів життя людей. Як 

галузь, громадське харчування виконує три функції: виробництво 

готової продукції, її реалізацію і організацію споживання. Система 

громадського харчування приймає на себе організацію харчування всіх 

верств населення: по місцю проживання, роботи, навчання, на 

відпочинку, в дорозі тощо. 

Пошук конкурентноздатної продукції є  однією з основних умов 

успішної роботи підприємств, для чого необхідно враховувати питання 

ринкової стратегії і тактики по максимальному задоволенню запитів 
споживача. Однією з основних передумов і реальних гарантій повного 

задоволення потенційних потреб споживачів є розробка нових підходів 

до технологічного планування проектів для підприємств всіх форм 

власності.   

Вироби з дріжджового тіста – одні з основних продуктів 

харчування, так як до цієї групи відносяться хлібобулочні вироби, з 

однієї сторони, за рахунок споживання їх людина майже на половину 

задовольняє свою потребу у вуглеводах, на третю частину – в білках, 

більше ніж на половину – в вітамінах групи В, в солях фосфора і 

заліза, з іншої сторони, він є соціально значимим, тому питання 

задоволення потреб населення у таких виробах є найважливішим. Цю 
задачу виконує ринок хлібобулочних виробів, головною метою якого є 

– найбільш повне задоволення реальних потреб населення у кількості, 

якості і асортименті продукції. 

Метою діяльності усіх підприємств ресторанного господарства є 

задоволення потреб людей в харчуванні та проведенні досугу. У 

сформованих умовах цим підприємствам приходиться працювати не 

тільки на збільшення прибутку, а на існування взагалі в умовах ринку. 

Але достигнути цієї мети можна лише у тому випадку, коли 

підприємство орієнтовано на задоволення потреб населення та 

підтримання високої якості продукції, що випускається. 
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МОНІТОРИНГ РИНКУ ЕТНІЧНИХ РЕСТОРАНІВ  
МІСТА ХАРКОВА 

 

Школьнікова П.Є., гр. ТХ-15м 
Наукові керівники: доц. Б.Б. Ботштейн, 

канд. техн. наук, доц. Н.В. Чорна 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Тенденція сьогоднішнього дня – активне формування мережі 
малих і середніх ЗРГ, які впроваджують в меню страви національних 
кухонь нашої країни і світу. Відкриття таких ЗРГ у Харкові 
відбувається з постійною регулярністю, тому метою роботи було 
проаналізувати тенденцію розвинення етнічних ЗРГ міста. На 
сьогоднішній день в Харкові існує досить багато ЗРГ тематичного 
спрямування, що спеціалізуються конкретно на одній національній 
кухні. Моніторинг ЗРГ м. Харкова показав, що етнічні ресторани 
складають майже 52% від загальної кількості досліджуваних 
підприємств. Серед них майже 25% ЗРГ позиціонують себе, як 
провідники італійської кухні. Це такі ресторани, як Итальянская 
редакция №2, Osteria Il Tartufo, Тратторія Сицилія, Trattoria Al Dente, 
Остерия «Пиноккио», пицца-ресторан Феличе, Маранелло та ін. 
Європейській кухні належить 23% етнічних закладів – це ресторани 
Чехов, AN-2, Бонжур, ресторан-паб Liverpool та ін. ЗРГ, що 
пропагують українську та японську кухні займають однакову позицію 
– 12,3%. Українська кухня представлена у закладах: ресторан 
«Слобода» (старовинний куточок Слобожанщини), «Тестовъ», 
«Handmade cafe The Varenik», єдиний у місті український етнічний 
ресторан-музей Столиця, Пузата Хата та ін. Найбільш популярними 
ресторанами японської кухні у місті є ресторан Тануки, Якіторія, 
Япошка, Сушія. Останнім часом зростає доля закладів з грузинською 
кухнею (7,7%), які представлено у Харкові ресторанами Батоно Буба, 
Georgia, Мама Манана, Old Tiflis, Чача. Слід відзначити, що на 
ресторани з французькою кухнею доводиться лише 4,6%. Інші 
національні кухні – аргентинська, німецька, турецька, американська 
складають від 1,5 до 3% від загальної кількості закладів, що 
досліджувались. Тенденція сполучити дві та більше національних 
кухонь в меню ЗРГ спостерігається у 15,1% та 9,56% відповідно.  

Таким чином, проведений моніторинг ЗРГ м. Харкова виявив, 
що найбільшу популярність у відвідувачів в даний час мають 
італійська, українська, японська та європейська кухні, через їх 
оригінальну подачу, самобутність, особливості приготування, а також 
різноманітності за набором сировини і продуктів. Ніша інших 
європейських та паназіатських кухонь ще недостатньо обширна і має 
суттєві перспективи свого розвитку у м. Харків. 
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Секція 2. НОВЕ В ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, 

КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ  

І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ 
 

ВПЛИВ ПОРОШКУ З ВИНОГРАДНИХ КІСТОЧОК  

НА ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ХАЛВИ СОНЯШНИКОВОЇ 

 

Бєлікова В.В., гр. ТХК-46 

Науковий керівник – канд. техн. наук, проф. Н.В. Гревцева  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Роботу присвячено вивченню впливу порошку з виноградних 
кісточок (ПВК) виробництва ТОВ «Оріон», м. Одеса, ТМ «ОлеоВіта» 

на процеси, що відбуваються під час зберігання халви соняшникової.  

Обрану добавку вносили у кількості 3,0, 5,0 та 7,0% до білкової 

маси на стадії вимішування халви. Виготовлені зразки упаковували у 

полімерну плівку та зберігали протягом 90 діб у картонних коробках. 

Як контроль використовувався зразок халви, виготовлений без 

додавання ПВК. 

Ступінь псування жиру вивчали шляхом визначення 

пероксидного та кислотного чисел, кількість олії, що відокремлюється 

під час зберігання, розраховували як співвідношення мас зразку на 

початку та наприкінці зберігання.   

Проведені дослідження показали, що через 60 діб зберігання 
кислотне число жиру у контрольному зразку досягло значення 1,9 мг 

КОН/г, у зразках з додаванням ПВК – 1,73, 1,65 та 1,7 мг КОН/г (за 

додавання 3,0, 5,0 та 7,0 % відповідно). На 80 добу зберігання цей 

показник у контрольному зразку набув значення 2,3 мг КОН/г, а у 

виробах з додаванням ПВК у кількості 3,0, 5,0 та 7,0% – 2,1, 1,95,  

1,84 мг КОН/г, відповідно. Пероксидне число зразків халви з 

додаванням 3,0, 5,0 та 7,0% порошку з виноградних кісточок  на 80 

добу зберігання становило 3,52, 2,94 та 2,06 ммоль ½/О/кг, відповідно, 

тоді як у контрольного зразку на 60 добу зберігання воно досягло 4,1 

ммоль ½/О/кг. Кількість відокремленої олії на 80 добу для зразків з 

додаванням 3,0, 5,0 та 7,0% становило 0,19, 0,03 та 0,01%, для 
контрольного зразка – 7,41%. 

Слід зазначити, що халва з додаванням порошку з виноградних 

кісточок має приємний соняшниковий смак та запах, набуває 

коричневого відтінку кольору, при цьому зберігається волокнисто-

шарувата структура та крихкувата консистенція, характерні для цього 

продукту. 
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Таким чином, додавання порошку з виноградних кісточок під 

час виробництва халви соняшникової дозволяє не лише отримати 

продукт високої якості, а й уповільнити процеси гідролізу та 

окиснення жиру, запобігти відокремленню олії під час його зберігання.  

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ МУСОВИХ ТОРТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

ТРИКОМПОНЕНТНИХ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ ПАСТ 

 

Білозор К.В., гр. ТХКЗ-19м, Кошелева А.А., гр. ТХК-46, 

Шмадченко Р.О., гр. ПМ-18 

Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. К.Р. Касабова, 

канд. техн. наук, доц. О.Є. Загорулько,  

канд. техн. наук, доц. А.М. Загорулько 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Справжню насолоду кожному святу надає окремий стіл 

солодощів, який за останні декілька років став настільки популярним, 

що без нього неможливо уявити жодне свято, центральне місце на 
якому серед усіх кондитерських виробів, зазвичай, займає торт. Одним 

з популярних наразі віянь є відмова від насичених жиром 

оздоблювальних напівфабрикатів у бік використання більш легких 

повітряних мусів та кремів. На наш погляд, актуальним з науково-

практичної точки зору є обґрунтування доцільності використання 

трикомпонентних плодово-ягідних пастоподібних напівфабрикатів в 

технології мусових тортів. Реалізація запропонованого рішення може 

досягатися шляхом внесення до рецептурного складу оздоблювального 

напівфабрикату плодово-ягідних купажованих пастоподібних 

композицій, що можуть забезпечити підвищення харчової цінності 

отримуваних виробів. Було запропоновано внесення купажованої 
плодово-ягідної пасти «Світанок» у кількості: 10–30% до маси мусу. 

Встановлено, що внесення купажованої плодово-ягідної пасти 

«Світанок» у кількості 10–20% до маси мусу призводить до отримання 

виробів з високими органолептичними та гарними фізико-хімічними 

показниками якості. Підвищення дозування добавки до 30% дещо 

знижує органолептичні показники якості – смак набуває вираженого 

присмаку добавки, колір поверхні інтенсивно забарвлюється, 

консистенція мусу стає надмірно ущільненою. У той же час 

погіршуються фізико-хімічні показники якості. Так, збільшення 

дозування пасти до 30% сприяє отриманню більш збитої, міцної 
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структури, зменшується пористість мусу. Це можливо пояснити 

високим вмістом харчових волокон за цієї концентрації, які 

забезпечують додаткове зв’язування структури. 

На наш погляд, найбільш оптимальним є застосування у 

рецептурі мусу купажованої плодово-ягідної пасти «Світанок» у 

кількості 20%. Розроблений мус запропоновано використовувати як 

оздоблювальний напівфабрикат у технології мусових тортів.  

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

МІКРОБНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ  
 

Бородай В.О., Касьянова В.Е., гр. ТХКЗ-19м  
Науковий керівник  – канд. техн. наук, проф. О.В. Самохвалова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

 

На сьогодні вдосконалення технології борошняних 

кондитерських виробів не можливе без використання поліпщувачів, 
загусників, стабілізаторів тощо. Це обумовлюється потребою 

коригування функціонально-технологічних властивостей сировини 

(борошна, яйцепродуктів, жирових компонентів тощо), а також 

необхідністю застосування різноманітних технологічних прийомів 

впливу на сировину. До функціональних речовин, що здатні 

утворювати і стабілізувати структуру тістових систем кондитерських 

виробів, належать гідроколоїди – білкові речовини і полісахариди 

(крохмаль, пектин, агар, похідні целюлози, камеді та ін.).  

Перспективними у виробництві різних видів борошняних 

кондитерських виробів є використання мікробних полісахаридів.  

Мета досліджень – вивчення можливості використання 
потенціалу мікробних полісахаридів (МПС) для покращення якості 

борошняних кондитерський виробів. 

Ми дослідили властивості препаратів мікробних біополімерів 

ксампану і енпосану («Ензифарм», Україна) і геллану («CP Kelco 

ApS», Данія). Встановлено, що вони виявлять властивості загущувачів 

і гелеутворювачів, крім того, здатні підвищувати стійкість 

піноподібних і емульсійний систем. Встановлено позитивний вплив 

цих препаратів на властивості напівфабрикатів і показники якості 

готових виробів.  
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Використання мікробних полісахаридів для стабілізації 

властивостей різних видів тіста (бісквітного, заварного, пісочного, 

пряникового) дозволяє покращити реологічні властивості тістових 

систем, а також органолептичні та фізико-хімічні показники якості 

випечених виробів. 

Таким чином, можна, зробити висновок, що присутність у 

рецептурах борошняних кондитерських виробів мікробних 

полісахаридів сприяє поліпшенню структурно-механічних 
характеристик тіста, підвищенню його стабільності під час  

технологічного процесу, а також покращенню якості готових виробів, 

в тому числі під час зберігання. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ  

ІЗ РОСЛИННИМИ ДОБАВКАМИ 
 

Вервейко С.І., гр. ТХКЗ-19м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, проф. Н.В. Гревцева  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Макаронні вироби відносяться до найбільш популярних 

продуктів харчування у всьому світі. Навіть наразі, в умовах світового 

карантину, одними з перших були розкуплені у продовольчих 
магазинах саме вони. Але, незважаючи на стійкий повсякденний 

попит, макаронні вироби не містять біологічно активних речовин, 

особливо ті, що вироблені з хлібопекарського борошна та води. Тому 

для їх збагачення використовують різноманітні добавки рослинного та 

тваринного походження.  

Найбільш широко використовують різні види борошна – із 

зернових культур (жита, гречки, проса, ячменю тощо), з бобових 

(квасолеве, горохове, нутове, соєве тощо), а також плодовоовочеві 

порошки. Заслуговують уваги порошки, отримані сучасним способом 

кріогенного подрібнення, з місцевих овочів – гарбуза, моркви, буряків. 

Їх додавання до рецептури макаронних виробів дозволяє підвищити в 

останніх вміст харчових волокон, мінеральних речовин та інших 
біологічно активних сполук. 

Ми розробили технологію короткорізаних макаронних виробів з 

додаванням кріопорошків з гарбуза та буряку. Відпрацьовано 

технологічні параметри на лабораторному макаронному пресі 

«Мінімак» у лабораторії кафедри технології хліба, макаронних, 

кондитерських виробів і харчоконцентратів ХДУХТ. 
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Раціональним дозуванням порошків вважаємо 4,0% від маси 

борошна. За цих умов макаронні вироби, виготовлені з 

хлібопекарського борошна з вмістом клейковини 25,0%, мають високі 

органолептичні та варильні показники якості. Внесення порошків з 

гарбуза та буряку вимагає коригування технологічного процесу – 

зниження температури на другому етапі сушіння на 3–4 С та 

збільшення тривалості цього етапу на 15–20 хв.  

Нові вироби збагачуються пектиновими речовинами, 

клітковиною, каротиноїдами, калієм, залізом, магнієм, фосфором, 

мають варильні показники кращі, ніж у контрольних виробах без 
добавок, відрізняються привабливим кольором. 

Таким чином, внесення у макаронні вироби з хлібопекарського 

борошна порошків з гарбуза та буряку дозволяє одержати продукцію 

високої якості 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКУ 

ВИНОГРАДНИХ КІСТОЧОК У ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ  

 

Галецький А.М., Кривко В.О., гр.  ТХК-46м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, проф. О.В. Самохвалова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Використання у технології борошняних кондитерських виробів 

нетрадиційної рослинної сировини з високим вмістом фізіологічно 

корисних речовин дозволяє створити продукцію зі зниженою 

енергетичною цінністю, з меншим вмістом легкозасвоюваних 

вуглеводів та поліпшеною харчовою і біологічною цінністю. 

Під час розробки технологій високоякісних збагачених 

борошняних кондитерських виробів першорядним є вибір виду 

добавки та її оптимальної рецептурної кількості з урахуванням 

хімічного складу і функціонально-технологічних властивостей. 

З погляду на це, використання продуктів переробки винограду 
під час виготовлення борошняної продукції надає можливість 

створити новий асортимент виробів з підвищеною харчовою і 

біологічною цінністю, оригінальними органолептичними і фізико 

хімічними властивостями. 

Досліджували порошок з виноградних кісточок (ПВК), який є 

джерелом харчових волокон (пектинових речовин, целюлози, 

геміцелюлоз, лігніну), поліфенольних сполук (антоціанів, флавонолів, 
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лейкоантоціанів, катехінів, тощо), макро– та мікроелементів, вітамінів 

у технології бісквіту «Прага» та маффінів.  

Внесення ПВК у бісквіт «Прага» сприяє поліпшенню якості 

готових виробів, а саме збільшенню питомого об’єму, покращенню 

пористості, а також набуттю приємного шоколадно-коричневого 

кольору і приємного запаху і смаку. У присутності ПВК упікання та 

усушки бісквіту дещо зменшуються, що пояснюється гарними  

гідрофільними властивостями порошку завдяки високому вмісту 
некрохмальних полісахаридів. 

Додавання ПВК до рецептури маффінів підвищує питомий об’єм 

готових виробів та знижує значення показника крихкуватості. 

Маффіни з порошком виноградних кісточок мають гарний зовнішній 

вигляд, характерні тріщини на поверхні, м’яку, еластичну, добре 

розпушену м’якушку, яка не є крихкою і не розсипається.  
 

 

 

ВПЛИВ ШРОТУ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА НА СТАБІЛЬНІСТЬ 

ЕМУЛЬСІЙ ДЛЯ ПІСОЧНОГО ПЕЧИВА З ОЛІЄЮ 
 

Донцов Д.Д., гр. ТХК-45м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.Г. Шидакова-Каменюка 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Під час виготовлення пісочного печива найчастіше як жировий 

компонент використовуються модифіковані стверділі рослинні олії 

(маргарини, кондитерські жири, спреди та ін.) Однак зазначені жири 

характеризуються високим вмістом насичених жирних кислот та 

наявністю транс-ізомерів. Перспективним є заміна частини такого 

жиру рідкою олією з високою біологічною цінністю. Для забезпечення 

необхідних структурно-механічних властивостей тіста і високих 

якісних показників готового печива з використанням рідких олій 

необхідне додаткове внесення білків, модифікованих крохмалів, 

камедей, харчових волокон та інших високомолекулярних сполук  або 
натуральної сировини, до складу якої входять зазначені речовини. В 

якості такої сировини може використовуватися шрот волоського 

горіху, якому притаманні високі жироемульгувальні, 

жироутримувальні та водоутримувальні властивості. Також дана 

добавка характеризується високим вмістом фізіологічно-корисних 

нутрієнтів – поліненасичених жирних кислот, харчових волокон, 

мінеральних речовин та деяких фенольних сполук. Це сприятиме 

покращенню біологічної цінності печива з його використанням. 
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Зважаючи на це, метою роботи було вивчення впливу шроту 

волоського горіху на стабільність емульсій для пісочного печива з 

заміною 30% маргарину соняшниковою олією.  

Внесення шроту становило 10,0 та 15,0% від загальної маси 

рецептурних компонентів для печива. Встановлено, що стійкість 

емульсії з заміною частини маргарину олією на 37,5% менше 

порівняно з контролем суто на маргариновій основі. Внесення 10% 

шроту волоського горіху сприяє покращенню стабільності такої 
емульсії на 32,0%, додавання 15% шроту – на 56%, а 20% – на 60% 

відповідно. Відмічено, що зразок емульсії з додаванням 15 % добавки 

за значенням показнику стабільності максимально наближений до 

контрольного зразка, жировою основою для якого був маргарин.  

Таким чином, можна рекомендувати для покращення 

властивостей емульсії для здобного печива з заміною 30% маргарину 

соняшниковою олією вносити шрот волоського горіха у кількості 15% 

від загальної маси рецептурних компонентів для печива. 
 
 
 

ТЕХНОЛОГІЯ ЖИТНЬОГО ХЛІБА ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ 

ЦІННОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ШРОТУ ЗАРОДКІВ ВІВСА 

  

Єрмоленко В.В., гр. ТХК-45м   

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. С.Г. Олійник  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Житній хліб користується популярністю серед населення 
багатьох країн світу, у тому числі й України. Разом з тим, відомо,  що 

його хімічний склад є не збалансованим за вмістом білків, харчових 

волокон, деяких вітамінів та мінеральних речовин. Отже розробка 

технологій житньо-пшеничного хліба з підвищеним вмістом 

ессенціальних речовин є актуальним завданням.  

Перспективною збагачувальною сировиною для виробництва 

житнього хліба є шрот зародків вівса – вторинний продукт у технології 

вівсяної олії, який характеризується високим вмістом біологічно 

цінних білків, неперетравлюваних полісахаридів, вітамінів та інших 

біологічно активних речовин.  

Контрольні зразки тіста готували прискореним методом з 
внесенням сухої житньої закваски Оthello Norma фірми Puratos Group у 

кількості 5,0% до маси борошна, 2% хлібопекарських дріжджів, 1,5% 

солі кухонної. Для приготування дослідних зразків тіста шрот зародків 

вівса вносили на стадії замішування тіста у кількості 10–20% від 
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загальної маси борошна. Висока дисперсність шроту дозволяє вносити 

його в тісто в сухому вигляді без попередньої підготовки.   

Встановлено, що вологість м’якушки за додаванням шроту 

зародків вівса вища контрольного зразка на 0,6…1,4% за рахунок 

кращої водопоглинальної здатності добавки. Титрована кислотність 

дослідних виробів складає 9,4…10,0 град, що на 0,4…1,0 град вище, 

ніж у контрольному зразку і пов’язано із активізацією бродильної 

мікрофлори тіста. За додавання 10,0…20,0% шроту зародків вівса 
спостерігається покращення пористості хліба, яка складає 48…51%, 

тоді як у контрольного зразка – 46%. Збільшується також і питомий 

об’єм хліба з 2,0 см3/г у контрольних виробах до 2,2...2,4 см3/г у 

виробах з добавкою. 

Хліб з 10…20% добавки характеризується більше, ніж у 2 рази 

вищім вмістом білку, та вітаміну РР, більше ніж у 3 рази – харчових 

волокон. 

Таким чином, шрот зародків вівса є перспективною сировиною 

для виробництва хліба житнього високої якості та підвищеної харчової 

цінності. 

 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ ВИНОГРАДНИХ ПОРОШКІВ  

У ТЕХНОЛОГІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ПЕЧИВА 
 

Заяц Л.М., Рядська А.В., гр. ТХК-45м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, проф. Н.В. Гревцева  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Зменшення частки фізичної праці у житті сучасної людини 

призвело до відповідного зниження потреби у енергії, що має 

надходити з їжею. При цьому для підтримання здоров’я потрібна та ж 

кількість харчових і біологічно активних речовин, що й раніше. 

Скорочення калорійності за рахунок меншого споживання продуктів 

автоматично викликало дефіцит життєво важливих речовин – 

вітамінів, мінералів, харчових волокон, поліфенолів, і, як наслідок, – 

розповсюдження аліментарно залежних захворювань. Одним із 
способів відновлення харчового балансу є примусове насичення 

продуктів масового споживання біологічно активними сполуками. 

Печиво включене до раціонів практично всіх груп населення 

через його відносно низьку вартість, гарний смак, простоту та 

тривалість зберігання, зручність споживання у дорозі. При цьому 

традиційне здобне печиво є низькоцінним з точки зору вмісту 
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корисних речовин, оскільки воно зазвичай виготовляється з борошна 

пшеничного вищого сорту, маргарину або інших жирів, цукру білого. 

Тому ефективне збагачення саме печива призведе до підвищення 

харчової якості життя одразу широких кіл споживачів.  

Як збагачувальна сировина особливої уваги заслуговують 

вторинні рослинні продукти, а саме – порошки з виноградних 

вичавків, що відрізняються багатим хімічним складом. При цьому 

впровадження технологій використання подібної сировини розвиває 
культуру відповідальної вітчизняної промисловості.  

Ми розробили асортимент здобного печива з додаванням 

порошків з кісточок та шкірочок винограду, одержаних з виноградних 

вичавків. Дозування добавок становило від 10,0% до 20,0% від маси 

борошна залежно від виду порошку (з кісточок, зі шкірочок або з їх 

суміші) та виду печива (шоколадне, кавові зерна, масляне тощо). Усі 

зразки печива мали гарні органолептичні показники якості, стандартні 

фізико-хімічні показники, відрізнялись від контрольних зразків 

високим вмістом харчових волокон, мікро- та макроелементів, 

поліфенольних сполук. 

Таким чином, додавання виноградних порошків дозволяє 

розширити асортимент здобного печива високої якості та збагатити 
його на біологічно активні речовини. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАВАРНОГО ТІСТА  

ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

Клеба М.В., гр. МЗТХ-19 

Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. К.В. Свідло 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Борошняна кондитерська продукція з заварного тіста 

належить до висококалорійних продуктів, що практично не містять 

мінеральні речовини та харчові волокна. Збагачення такої продукції 

йод- та селенвмісною сировиною, багатою на складні вуглеводи, 

надасть їй оздоровчий ефект за рахунок загального зміцнення 
організму, підвищення його опірності до несприятливих факторів 

зовнішнього середовища та посилення захисної дії імунної системи. 

Під час розроблення технології використання порошку 

водорості зостери та селенопірану у виробництві заварних 

напівфабрикатів вивчали закономірності зміни якісних показників 

тіста і готових напівфабрикатів залежно від дозування порошку 
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водорості зостери та селенопірану разом та окремо, підготовки їх до 

виробництва, способу приготування тіста. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування борошняної 

кондитерської продукції оздоровчого призначення, доцільність 

застосування та вплив порошку водорості зостери та селенопірану на 

формування цільових властивостей продукції.  

Суху подрібнену зостеру і селенопіран у співвідношенні 2:1 
дозували окремо у кількості 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0% від 
маси борошна. Для виготовлення заварних напівфабрикатів їх 

додавали при заварюванні з борошном. Готові вироби оцінювались за 

органолептичними показниками. У результаті попередніх 

експериментальних досліджень встановлено, що додавання 0,5–1,0% 

зостери і селенопірану від маси борошна при приготуванні заварного 

тіста незначно впливає на органолептичні показники якості заварного 

напівфабрикату і водночас суттєво покращує його вітамінний та 

мінеральний склад. При збільшенні концентрації добавки більше 1,5% 

від маси борошна погіршується органолептична оцінка 

напівфабрикатів, які набувають зеленувато-бурого кольору. 

Під час експериментальних досліджень з’ясовано, що 

дисперсність порошку зостери і селенопірану суттєво впливає на 
якість заварних напівфабрикатів: подрібнена до порошкоподібного 

продукту – більш інтенсивно забарвлює вироби у зелено-бурий колір.  
 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ДЛЯ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Малєєва А.В., гр. МТХ-19 

Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. К.В. Свідло 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

У повсякденному раціоні харчування середньостатистичного 
українця переважає нестача вітамінів, і мінеральних речовин, що 

призводить до зниження загартованості, загальної протидії організму 

до вірусів і несприятливих факторів довкілля.  

Людство, як ніколи раніше, почало піклуватися про своє 

здоров’я, тому важливо розробляти інноваційну продукцію 

оздоровчого призначення.  

Кондитерські вироби є одним з найпопулярніших харчових 

продуктів, тому збагачення оздоблювальних напівфабрикатів для 

кондитерських виробів сировиною, яка багата на біологічно активні 

речовини є актуальною. 
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Метою даної розробки є технологія оздоблювальних 

напівфабрикатів для кондитерських виробів оздоровчого призначення. 

У роботі проведено заміну традиційної сировини на інноваційну, а 

саме:  

– альтернативне молоко рослинного походження – кокосове, 

задля тих хто не переносить лактозу, на заміну коров’ячому молоку;  

– концентрат сироваткових білків, що отримані шляхом 

ультрафільтрації (КСБ-УФ), що легко засвоюються та мають у складі 
9 незамінних кислот; 

– альтернативний замінник цукру (кленовий сироп), що має 

низький глікемічний індекс та приємний смак. 

Результатом роботи є технологія та рецептура оздоблювальних 

нп/ф «Крем заварний кокосовий з КСБ-УФ», «Крем заварний  

кокосово-банановий з КСБ-УФ», «Крем заварний кокосово-малиновий 

з КСБ-УФ». Додавання концентрату плодового або ягідного пюре та 

КСБ-УФ сприяло зміцненню структури крему заварного і вплинуло на 

покращення структурно-механічних характеристик кремів. Що є 

хорошим показником для підвищення терміну зберігання та 

покращенню органолептичних показників. 

Отже, введення у технологію і рецептури оздоблювальних 
напівфабрикатів плодової або ягідної сировини та КСБ-УФ дає 

можливість покращити структуру, органолептичні показники та 

підвищити біологічну цінність кондитерських виробів. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КВАСНОГО СУСЛА  

В ТЕХНОЛОГІЯХ ПІСОЧНИХ ВИРОБІВ 
 

Марков С.Д., гр. МЗТХ-19 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.В. Жулінська 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

В Україні виникають завдання з підвищення якості, 

удосконалення виробництва і розширення асортименту борошняної 

кондитерської продукції із пісочного тіста, а також одержання виробів 
з наперед заданими властивостями, що можливо за рахунок 

використання нової нетрадиційної сировини, на що і направлені 

зусилля вітчизняних та закордонних вчених.  

Нові технології печива із використанням квасного сусла надають 

борошняним виробам продовжений термін зберігання і реалізації. 

Квасне сусло – це на 100% натуральний продукт, який представляє 
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собою в’язку густу рідину з вмістом сухих речовин 70%, темно-

коричневого кольору, кислувато-солодку на смак. Проводиться 

відповідно до вимог стандарту – ГОСТ 28538-90 «Концентрат 

квасного сусла, концентрати і екстракти квасів» – за рецептурами і 

технологічними інструкціями з дотриманням санітарних норм і 

правил, затверджених в установленому порядку. Для приготування 

квасного сусла застосовують: солод житній сухий ферментований і 

неферментований (солод ячмінний), борошно житнє хлібопекарське.  
Згідно з літературними джерелами, рецептур печива із 

додаванням квасного сусла немає, але в хлібобулочних виробах цю 

добавку використовують з метою інтенсифікації технологічного 

процесу, поліпшення схожості, аромату, кольору і продовження 

термінів зберігання та реалізації хлібобулочних виробів. Застосування 

концентрату позитивно впливає на біохімічні та мікробіологічні 

процеси, підвищує газоутворення в тісті. Концентрат квасного сусла 

застосовується у виробництві заварних, серцевих пряників, як часткова 

заміна цукру, сиропів і крохмальної патоки, що сприяє поліпшенню 

властивостей м’якушки, збільшує термін споживчої свіжості. 

Так, вплив альтернативної сировини – позитивно впливатиме на 

підвищення харчової цінності пісочних виробів. Забарвлення 
клейковини в шоколадний колір також підтверджує припущення про 

утворення комплексів між білками борошна та компонентами 

концентрату квасного сусла, інтенсифікує процес отримання пісочного 

тіста і підвищує харчову цінність готових виробів.  

 

 

 

ШРОТ ПЛОДІВ ШИПШИНИ – ПЕРСПЕКТИВНА СИРОВИНА  

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ 

ХЛІБА  
  

Мельник К.І., Масляннікова А.В., гр. ТХК-45м,  

Сологуб Ю.О., гр. ТХКЗ-19м 

Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. С.Г.Олійник,  

асп. Н.В. Лапицька  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Сучасні тенденції вдосконалення асортименту продуктів 

харчування, у тому числі і хлібобулочних виробів,  орієнтовані на 

створення продукції оздоровчого призначення, здатної забезпечити 

потреби людини у фізіологічно-функціональних інгредієнтах. Отже 

цілеспрямоване корегування хімічного складу хліба є актуальним 



 38 

завданням. Сировина для збагачення такого важливого продукту 

першої необхідності, як хліб, має бути доступною, відносно дешевою, 

вироблятися в промисловому масштабі. Її використання має 

забезпечувати не тільки підвищення харчової цінності виробів, але й 

отримати продукцію високої якості. Серед такої сировини увагу 

привертає шрот плодів шипшини – вторинний продукт в технології 

отримання шипшинової олії на підприємстві НВ ТОВ 

«Житомирбіопродукт» (м. Житомир, Україна). Це порошкоподібний 
продукт буро-червоного кольору з характерним шипшиновим смаком 

та ароматом, який є джерелом харчових волокон, що в значній 

кількості складаються із пектинових речовин, широкого спектру 

мінеральних речовин, поліфенолів та вітамінів. Важливою 

характеристикою шроту є  наявність у його хімічному складі вітаміну 

С (47,0 мг/100 г), що, як відомо,  використовується у хлібопеченні як 

поліпшувач окисної дії.У літературних джерелах відсутня детальна 

інформація про використання шроту плодів шипшини в 

хлібопекарському виробництві. Проте існують окремі дані стосовно 

використання з цією метою інших продуктів переробки шипшини, а 

саме порошку, водного та  сироваткового екстрактів плодів шипшини. 

Доведено можливість скорочення тривалості дозрівання тіста, а також 
покращення розпушеності тіста, пористості та питомого об’єму хліба 

пшеничного за їх додавання.  

Таким чином, шрот плодів шипшини є перспективною 

сировиною для підвищення харчової цінності та покращення якості 

житньо-пшеничного хліба, що робить актуальними дослідження у 

цьому напрямку. 

 

 

 
ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ДОБАВОК У ТЕХНОЛОГІЇ 

ЦУКРОВИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
 

Мирошниченко К.В., гр. ТХК-45м,  
Сирота А.С., Харченко Є.О., гр. ТХКЗ-19м 

Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. М.В. Артамонова,  
ст. викл. Н.В. Шматченко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Сьогодні на ринку України цукрові кондитерські вироби 
представлені значним асортиментом. Особливо можна виділити 
зростання об’єму виробництва і попиту на мармеладно-пастильні 
вироби. Це досягається за рахунок їх приємного смаку, привабливого 
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зовнішнього вигляду, невисокої ціни. Однак в умовах ринкової 
конкуренції актуальним є удосконалення існуючих технологій та 
розробка нових видів мармеладно-пастильної продукції. Це можливо 
за рахунок розробки інноваційних технологій, створення продуктів 
підвищеної харчової і біологічної цінності, спеціального призначення, 
а також використання нових сировинних інгредієнтів.  

Використання рослинних добавок в технологіях цукрових 
кондитерських виробів є одним з пріоритетних напрямків досліджень, 
що проводяться з метою підвищення їх якості. Розроблена значна 
кількість технологій мармеладно-пастильних виробів підвищеної 
харчової цінності за рахунок внесення рослинних добавок з плодово-
ягідної сировини і нетрадиційної лікарської сировини в формі пюре, 
паст, концентрованих соків, порошків тощо. 

Метою дослідження було вивчення можливості використання в 
технологіях желейних і збивних кондитерських виробах рослинних 
добавок, отриманих за низькотемпературними технологіями, а саме: 
кріопорошків з чорниці та лохини. Кріопорошки – це екологічно чисті 
продукти, вироблені з сертифікованої рослинної сировини без 
використання хімічних стабілізаторів. Їх особливість – це високий 
вміст біологічно активних речовин, які під час кріомеханічної обробки 
зберігають до 95% вихідного складу корисних речовин. Внесення 
кріопорошків дозволяє підвищити харчову цінність готових виробів, 
виключити з рецептури синтетичні барвники та ароматизатори, 
отримати різноманітну кольорову гамму, а також покращити 
структурно – механічні та фізико – хімічні показники готових виробів. 

Були проведені дослідження щодо вивчення показників якості та 
функціонально-технологічних властивостей кріопорошків з чорниці та 
лохини та можливість їх використання в технології желейних і 
збивних кондитерських виробів. Визначено раціональні дозування і 
стадію внесення кріопорошків, органолептичні, фізико-хімічні 
показники якості та антиоксидантну активність  нових виробів. 

 

 

 

ПРЯНИКИ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ БІОЛОГІЧНО 

АКТИВНИХ РЕЧОВИН 

 

Москалюк Є.Ф., гр. ТХКЗ-19м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, проф. Н.В. Гревцева  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Борошняні кондитерські вироби – продукти повсякденного 
споживання, але зазвичай вони мають високу калорійність та майже не 

містять біологічно активних речовин. До найпопулярніших видів таких 
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виробів відносяться пряники – стародавні вироби, що міцно 

закріпилися у нашому сучасному житті. Питанню збагачення пряників 

корисними елементами присвячено багато праць науковців та фахівців 

харчової промисловості. Одним зі шляхів удосконалення їх технології 

є використання рослинних добавок з високим вмістом біологічно 

активних сполук. 

Наразі велика увага приділяється створенню продуктів 

переробки фруктів та овочів з підвищеним вмістом вітамінів, мікро- та 
макроелементів за рахунок використання сучасних технологій 

кріогенного подрібнення рослинної сировини. Такими продуктами є 

кріопасти з моркви та гарбуза, що є потужним джерелом каротиноїдів, 

харчових волокон та мінеральних речовин. 

Дану роботу присвячено вивченню можливості використання 

кріопаст з моркви та гарбуза у технології пряників. Пряники готували 

сирцевим способом, добавки вносили у кількості від 5,0 до 15,0% до 

маси готового продукту. Оцінку якості пряників проводили за 

органолептичними та фізико-хімічними показниками. В якості 

контролю використовували пряники без добавок. На основі отриманих 

результатів встановлено, що найкращими показниками якості 

характеризуються зразки з додаванням кріопаст з моркви та гарбуза у 
кількості 10,0 % від. Введення обох добавок у дозуванні 15,0% 

призводить до ущільнення структури виробів.  

Додавання обраних кріопаст дозволяє отримати пряники з 

м’якою структурою, оригінальним жовто-помаранчевим забарвленням, 

приємним смаком та ароматом, збагатити їх на харчові волокна, 

каротиноїди, вітаміни та мінеральні елементи. Нові пряники довше 

залишаються свіжими, тобто використання овочевих кріопаст дозволяє 

подовжити терміни зберігання продукції.  

Таким чином, додавання кріопаст з моркви та гарбуза сприяє 

підвищенню якості, харчової цінності та збереженості сирцевих 

пряників. 
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Хліб є одним з найбільш соціально вагомих продуктів 
харчування для України, оскільки в силу історичних і культурних 

особливостей його споживання населенням є досить високим. У той же 

час хлібобулочні вироби містять недостатню кількість такого 

важливого у харчуванні нутрієнта, як харчові волокна, оскільки 

виготовляються, головним чином, із борошна вищого ґатунку. У 

зв’язку з цим останніми роками дослідники приділяють значну  увагу 

розробленню технологій хлібобулочних виробів з підвищеним вмістом 

харчових волокон. 

Одним із шляхів збагачення хлібобулочних виробів харчовими 

волокнами є застосування у їх технологіях продуктів переробки 

рослинної сировини, зокрема шроту виноградних кісточок. Шрот 

виноградних кісточок являє собою порошок від сірого до коричневого 
кольору, який отримують у результаті видобутку олії з виноградних 

кісточок з подальшим сушінням жмиху за температури не більше 60 °С.  

Виноград містить найбільшу групу поліфенолів, флавоноїдів та 

має антиоксидантну, протизапальну, протиракову, антимікробну,  

противірусну, кардіопротекторну, нейропротекторну і 

гепатопротекторну дію. Понад 70% виноградних поліфенолів 

залишаються в вичавці, яка стає цінним джерелом біологічно активних 

речовин. У білих сортах винограду флавоноїди представляють від 46% 

до 56% від загальної кількості фенольних сполук, у той час як в 

червоному винограді, вони складають від 13% до 30%. 

Шрот виноградних кісточок є цінним джерелом харчових 
волокон, що забезпечують нормальне функціонування травного 

тракту, покращують перистальтику кишківника. Крім того, шрот 

містить незначну кількість жирів, білків і вуглеводів. Крім того, шрот 

кісточок винограду містить расверастрол – антиоксидант, який надає 

омолоджуючу дію на організм людини, покращує функції мозку, 

пов’язані з навчанням і пам’яттю.  

Враховуючи вищезазначене, шрот виноградних кісточок можна 

розглядати як перспективну сировину для виробництва хлібобулочних 

виробів підвищеної харчової та біологічної цінності. 
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Хлібопекарська галузь України відіграє соціальну і стратегічну 
роль у житті країни. Все більшого попиту серед населення України 

набувають вироби із житнього та житньо-пшеничного борошна. Проте 

асортимент таких виробів не достатній і в основному представлений 

виробами із використанням насіння соняшника, кунжуту, горіхів, 

сухофруктів, висівок. Тому, на наш погляд, розширення асортименту 

житніх сортів хліба, а також підвищення їх харчової цінності є 

актуальним завданням на сьогоднішній день. 

Нами запропоновано вносити до рецептури житнього хліба 

шрот плодів шипшини та шрот зародків пшениці, що є вторинними 

продуктами у виробництві відповідних видів олій методом 

екстрагування. Шрот плодів шипшини характеризується високим 

вмістом харчових волокон (52,8г/100 г), аскорбінової кислоти  
(50,0мг/100 г), а також таких мінеральних речовин, як калій, кальцій і 

залізо. Шрот зародків пшениці має 45,0г/100 г білку, 26,6г/100 г 

харчових волокон, вітаміни групи В, а також калій та магній.  

Серією попередніх експериментальних досліджень встановлено, 

що для отримання виробів з високими органолептичними та фізико-

хімічними показниками якості запропоновано використовувати 

прискорений спосіб виробництва житнього хліба з використанням 

5,0% сухої закваски, а раціональним дозуванням добавок є 5,0% шроту 

плодів шипшини та 15,0% шроту зародків пшениці від маси борошна.  

Оцінка харчової цінності хліба розрахунковим методом 

показала, що порівняно з хлібом без добавок у новому виробі 
міститься більше білків на 76,4%, жирів – на 151,0%, вуглеводів – на 

14,6%, харчових волокон на 66,8%. Крім того, нові вироби 

характеризуються вищою вітамінною цінністю. Так, на 100 г хліба 

вміст вітаміну В1 становить 1,67 мг, РР – 7,24 мг, С – 1,27 мг. Аналіз 

мінерального складу показав, що за рахунок внесення добавок у 

житньому хлібі підвищується вміст таких важливих мінеральних 

речовин як натрію, калію, магнію. 

Таким чином, шрот плодів шипшини та шрот зародків пшениці 

є перспективною сировиною для розширення асортименту житніх 

сортів хліба та отримання виробів з високою харчовою цінністю. 
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Сьогодні у всьому світі та в Україні збільшується кількість 
людей, які страждають на целіакію – автоімунне генетичне 

захворювання, що виявляється у несприйнятті організмом глютену 

(клейковини). У зв’язку з цим хворі на целіакію змушені все життя 

дотримуватися безгютенової дієти, тобто виключити з раціону 

хлібобулочні, макаронні, борошняні кондитерські та кулінарні вироби, 

а також інші харчові продукти, що містять борошно пшеничне. Тому 

надзвичайно важливим завданням сучасної харчової промисловості та 

ресторанного бізнесу є розроблення технологій страв і виробів, що не 

містять глютен, тобто на основі альтернативних видів борошна. 

Для виробництва беглютенової продукції використовують 

борошно рисове, гречане, кукурудзяне, амарантове, лляне, нутове, 

люпинове, білок яких не містить клейковини. З іншого боку, 
відсутність глютену в зазначених видах борошна негативно впливає на 

органолептичні показники якості виробів, головним чином на їх 

пористість і питомий об’єм, оскільки саме клейковина зазвичай 

відповідає за формування структури борошняних виробів. Так, 

дослідження, проведені різними авторами свідчать, що борошняні 

вироби на основі рисового борошна мають на 23% менший питомий 

об’єм, ніж пшеничні; вироби із кукурудзяного борошна мають 

незадовільно крихку консистенцію; застосування борошна гречаного 

надає специфічного і нехарактерного для кондитерських виробів 

кольору, смаку й запаху готовій продукції.  

Тому для забезпечення формування необхідної структури 
безглютенових виробів обов’язковим є використання у їх рецептурах 

гідроколоїдів, що здатні зв’язувати рідину в системі та надавати 

кінцевому продукту необхідну структуру. Як структуроутворювачі для 

цього використовують камеді, натуральні або модифіковані крохмалі, 

мікробні полісахариди, пектини, альгінати, целюлозу та її похідні у 

комбінації з різноманітними емульгаторами. 

Отже, розроблення технологій безглютенових виробів вимагає 

проведення комплексу досліджень, спрямованих на обґрунтування їх 

рецептурного складу та досягнення високих показників якості продукції. 
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АСПЕКТИ РОЗРОБКИ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ 

ВИРОБІВ З  ОЛІЄЮ 

 

Самійленко М.О., гр. МТХ-19 

Науковий керівник – канд. техн. наук К.В. Куниця 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Борошняні кондитерські вироби (БКВ) є традиційними 
продуктами споживання населення України, які доступні всім 

верствам населення і користуються постійним стійким попитом. 

Однак, вони здатні порушувати збалансованість раціону як по 

харчовим речовинам, так і по енергетичній цінності, внаслідок великої 

кількості вуглеводів, жирів і незначного вмісту фізіологічно 

функціональних інгредієнтів – білків, поліненасичених жирних кислот 

(ЖК), вітамінів, мінеральних речовин, харчових волокон. Якість і 

харчова цінність БКВ в значній мірі залежать від властивостей і складу 

переважаючого за кількістю сировини, якими є борошно пшеничне, 

цукор-пісок і жири. Пшеничне борошно є основним 

структуроутворюючих компонентом тіста, проте, воно містить багато 

крохмалю, бідне білком, харчовими волокнами, мінеральними 
речовинами, вітамінами. Часткова заміна пшеничного борошна такими 

нетрадиційними видами, як горохове, кукурудзяне, гречане, вівсяне 

борошно, мають більш різноманітний і цінний склад харчових 

речовин, дозволить підвищити харчову цінність БКВ і розширити їх 

асортимент. У виробництві БКВ в основному використовуються тверді 

жири – пальмова олія, маргарини та кондитерські жири, які часто 

містять значні кількості насичених ЖК і транс-ізомерів ЖК. 

Альтернативою таким жирам є рідкі рослинні олії, які мають високу 

харчову цінність, меншу вартість, зручні в зберіганні, дозуванні і 

застосуванні. Однак їх внесення в рецептури печива обмежено тим, що 

вони погано утримуються тістом і виробами, виділяються в процесі 
виробництва і зберігання, що вимагає використання спеціальних 

технологічних прийомів і сировинних компонентів. 

Розробка рецептур і технології, які передбачають використання 

рідких рослинних олій і нетрадиційних видів борошна, дозволяє 

вирішувати завдання підвищення харчової цінності та безпеки БКВ 

при збереженні їх традиційних споживчих характеристик і є 

актуальним і перспективним напрямком наукових досліджень. 
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ГАРБУЗОВОГО ПЮРЕ  

В ТЕХНОЛОГІЇ ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА 
 

Свястин І.В., Карпович Ю.О., гр. ТХ-1-4М 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. А.М. Грищенко 

Національний університет харчових технологій, м. Київ 

 

Продукти переробки гарбуза заслуговують на особливу увагу 

завдяки цінному хімічному складу. У промисловості отримують 

насіння, сік, пюре, сухий порошок, сушені вичавки, гарбузову олію. Не 

зважаючи на те, що гарбуз має високу вологість (близько 85–94%) він 

цінний завдяки високому вмісту пектинових речовин, каротиноїдів, 

органічних кислот, мінеральних речовин, вітамінів. Згідно 
літературних джерел для збагачення хлібобулочних та кондитерських 

виробів використовують сухий гарбузовий порошок, гідролізоване 

гарбузове пюре та кріопасту. Проте кожен з цих напівфабрикатів має 

свої недоліки. Додаткове оброблення м’якоті гарбуза (особливо 

сушіння) спричиняє руйнування та втрату цінних компонентів. Крім 

того такі напівфабрикати мають підвищену вартість. 

Відома затверджена рецептура хліба «Гарбузовий», за якою до 

маси борошна додають 25% сирого тертого гарбуза. Метою нашого 

дослідження було використання гарбузового пюре та збільшення його 

дозування до 50%.  

Пюре готували в блендері з очищенного гарбуза, розрізаного на 
невеликі шматки. Зважаючи на те, що сирий гарбуз важко 

подрібнюється з утворенням дрібних грудочок різного розміру, 

запропонували готувати пюре з попередньо обробленої м’якоті 

гарбуза. Шматочки гарбуза обробляли в мікрохвильовій печі з 

подальшим подрібненням. В такому випадку гарбуз легко 

подрібнювати, а пюре утворюється однорідне. 

У результаті обробки шматочків гарбуза у мікрохвильовій печі, 

відбувається його розм’якшення, полегшується процес подрібнення. 

Пюре з обробленого гарбуза має однорідну консистенцію, більш 

виражені колір та аромат. Крім того, масова частка вологи пюре з 

обробленого гарбуза на 5% менша, порівняно з сирим, оскільки 

частина вологи видаляється під час оброблення. 
Результати пробних лабораторних випікань показали, що у разі 

використання пюре з попередньо підготовленого гарбуза, 

органолептичні показники виробів кращі. Питомий об’єм та пористість 

виробів зменшуються в обох випадках, проте незначно, порівняно із 

зразком що містив 25% пюре. Таким чином нами доведена можливість 

збільшення дозування пюре гарбузового до 50 % до маси борошна.  
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Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Важливим завданням для кондитерської промисловості є 
розробка нових видів виробів з метою вдосконалення структури 

асортименту, створення виробів дієтичного призначення. Таке 

захворювання, як глютенова ентеропатія вимагає дієтичного 

безглютенового харчування. Для створення безглютенової продукції 

використовуються нетрадиційні види борошна. 

Велику перспективу для безглютенових виробів має борошно 

бобових, таких як соя, горох, квасоля, нут, сочевиця. Борошно бобових 

характеризується високим вмістом білка, у сої він знаходиться  на 

рівні 35%. За сумою незамінних амінокислот соя перевищує усі бобові 

культури. Насіння бобових багате на мікро-  та макроелементи, серед 

яких можна виділити калій, залізо, кобальт і цинк.  Соя має найвищий 

вміст золи і вона багата на такі мікроелементи, як фтор і марганець. В 
Україні борошно соєве випускається згідно ДСТУ 4543:2006 – 

борошно соєве харчове. Для досліджень було використано борошно 

виробництва ТОВ «Агроснаб-Київ». Усі сорти харчового борошна 

випускаються дезодорованими. 

Для розробки безглютенового бісквітного напівфабрикату 

використовували борошно соєве знежирене, яке за даними виробника 

містить 7% золи, 48% білка, 2% жиру. Встановлено, що показники 

безглютенового бісквітного напівфабрикату з використанням соєвого 

борошна та крохмалю кукурудзяного у співвідношенні 50:50 найбільш 

наближені до показників бісквітного напівфабрикату на пшеничному 

борошні. Бісквітні напівфабрикати на самому крохмалі та самому 
соєвому борошні також мають сприйнятливі органолептичні 

показники. При цьому напівфабрикат на основі самого крохмалю мав 

дуже світлий колір і дуже м’яку, ніжну структуру, а напівфабрикат на 

основі самого соєвого борошна мав щільну, важку структуру, яка 

нагадує структуру масляного бісквіта. Встановлено густину тіста, 

пористість напівфабрикатів та їх показники під час зберігання. 

Технологічна схема відрізняється від традиційної тим, що замість 

пшеничного борошна додається крохмаль, або соєве борошно або їх 

суміш.  При цьому може бути збільшена тривалість замісу і витримки 

тіста перед випіканням. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БОРОШНА ПШЕНИЦІ 

ВАКСІ В ТЕХНОЛОГІЯХ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ 
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Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 
Останніми роками перед харчовою промисловістю стоїть 

завдання пошуку нових видів сировини для виробництва борошняних 
виробів високої якості, зокрема для харчування дітей, спортсменів, 
військовослужбовців, а також продукції з пролонгованими термінами 
споживання. Одним із нових і перспективних з цієї точки зору видів 
сировини є борошно пшениці ваксі (БПВ).  

Пшениця ваксі – це особливий сорт пшениці, що був виведений 
у 1995 році японськими селекціонерами, особливістю якого є майже 
повна відсутність амілози у складі крохмальних гранул, у той час як у 
складі звичайного пшеничного крохмалю міститься близько 75% 
амілопектину та 25% амілози. Хімічний склад пшениці ваксі зумовлює 
і технологічні властивості зерна та борошна. Так, зерно пшениці ваксі 
має високу міцність, у результаті чого під час помелу відбувається 
значне пошкодження крохмальних гранул порівняно з іншими 
пшеницями, що зумовлює  підвищену водопоглинальну здатність 
борошна. Як правило, тісто із БПВ характеризується зниженою 
в’язкістю та високою стабільністю, а саме борошно – високою 
активністю амілолітичних ферментів. Вміст клейковини у БПВ  
знаходиться у межах 25%, що менше, ніж у борошні пшеничному. 

Великою перевагою БПВ порівняно з іншими видами борошняної 
сировини є дуже низька здатність його крохмалю до ретроградації, у 
результаті чого вироби з додаванням безамілозного борошна мають 
підвищений термін зберігання. Також ці вироби витримують процес 
заморожування-розморожування, що успішно використовується у 
технологіях хлібобулочних виробів з відкладеною випічкою. БПВ 
успішно використовується і в кондитерській галузі – додавання його 
кількості 30% у рецептури бісквітних виробів та 15% – у рецептури кексів 
на хімічних розпушувачах дозволяє отримати вироби високої якості.  

Перспективним є продовження досліджень у напрямі вивчення 
технологічних властивостей БПВ і можливості його застосування в 
технологіях борошняних кондитерських виробів, зокрема нового, 
першого в Україні сорту ярої пшениці ваксі «Бісквітна», селекціонованого 
фахівцями Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України 
(м. Харків). 
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Їжа – є основним джерелом необхідних поживних та 

есенціальних речовин. Науковцями доведено, що на теперішній час 

особливо гостро стоїть питання щодо дефіциту засвоюваних 

мінеральних сполук, зокрема кальцію. Для вирішення вищевказаної 

проблеми сучасні фахівці пропонують збагачувати харчові продукти 

різними формами кальцію: цитратами, лактатами, глюконатами тощо. 
Однак ці форми забезпечують лише підтримання рівня кальцію в 

крові, і не забезпечують його засвоєння та акумуляцію. 

Метою даного дослідження була розробка технології здобного 

напівфабрикату, збагаченого на засвоювані сполуки кальцію. 

Об’єктами нами було обрано здобний борошняний напівфабрикат і 

добавку білково-мінеральну, розроблену науковцями ХДУХТ. Добавка 

містить мінеральні сполуки кальцію у вигляді цитрату, який може 

ефективно підтримувати рівень кальцію в крові, і органічні білково-

зв’язані форми, що забезпечують депонування кальцію в тканинах і 

мають високу метаболічну активність. 

Дослідним шляхом була визначена раціональна кількість 
введення добавки, яка становила 5% до маси борошна, і обґрунтоване 

проведення її гідратації у середовищі молока коров’ячого 

(співвідношення 1 : 3) з метою реалізації її технологічних властивостей 

та ліквідації її негативного сенсорного сприйняття у складі продукту. 

Гідратація проводилась за температури 18…20 °С протягом  

(10–14)×60 с. З метою надання готовим виробам властивих 

структурно-механічних характеристик встановлена доцільність 

використання крохмалю картопляного у кількості 15% до маси 

борошна. Технологія приготування виробу складається з традиційних 

етапів. У зразках досліджено вміст вологи і намочуваності. 

Встановлено, що використання до 5% добавки зумовлює зменшення 

намочуваності до 135%, що відповідає вимогам ДСТУ 3781. За умови 
забезпечення належної міцності виробів, це не відбивається негативно 

на органолептичному сприйнятті продукту. Таким чином, 

використання добавки дозволяє збагатити здобні борошняні 

кондитерські вироби засвоюваними сполуками кальцію без 

погіршення нормативних вимог до фізико-хімічних показників готової 

продукції. 
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Одеська національна академія харчових технологій 

 

Зацікавленість в правильному харчуванні набуває все більшої 

популярності у всіх верств населення, що обумовлює зростання 
попиту на продукцію спеціального, оздоровчого і профілактичного 

призначення. Перспективним напрямком розширення асортименту 

даної продукції є використання при виробництві борошняних виробів 

борошна шроту льону (БШЛ) як носіїв харчових волокон, мінеральних 

речовин, поліненасичених жирних кислот тощо.  
Попередні дослідження показали, що при заміні у рецептурі 

кексу на дріжджах «Майський» борошна пшеничного на БШЛ у 

кількості 15% і більше значно знижується газоутворення, що 

негативно позначається на розпушеності виробів. Тому метою 

досліджень є пошук заходів для покращення якості кексів з 15% БШЛ. 

Для інтенсифікації газоутворення у тісті з БШЛ запропоновано 

використовувати продуктів переробки винограду (ППВ), зокрема 
порошок виноградних шкірочок (ПВШ) та кісточок (ПВК), адже вони 

містять значну кількість легкозброджувальних цукрів, органічних 

кислот, мінеральних речовин, вітамінів, що сприяло активації 

життєдіяльності дріжджових клітин. При внесенні ППВ зменшували в 

рецептурі відповідну кількість пшеничного борошна або цукру.  

Результати досліджень свідчать, що при використанні для 

виробництва кексів з БШЛ виноградних порошків більш доцільною є 

зміна в рецептурі вмісту цукру, адже, по-перше, зменшення кількості 

клейковинних білків у разі внесення ППВ за рахунок заміни 

пшеничного борошна призводило до отримання виробів з більш 

низькими показниками якості, по-друге, зменшення на 30 % 
рецептурної кількості цукру сприяє зниженню цукроємності продукції.  

Встановлено, що використання ППВ потребує додаткового 

внесення води в процесі замішування тіста, що пов’язано з високим 

вмістом в них пектинових речовин і харчових волокон. Дозрівання 

тіста з БШЛ завдяки активізації процесу бродіння при внесенні ППВ 

відбувалося в 1,1–1,3 рази швидше. Кекси з ПВК та ПВШ мали 

шоколадно-коричневе або фіолетове забарвлення, приємний аромат, 

схожий на горіховий та родзинковий відповідно. Пористість виробів з 

БШЛ при додаванні ППВ була вище на 3–5%. Зменшення кількості 

цукру не суттєво вплинула на солодкість кексів. 
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ОЦІНЮВАННЯ АКТИВНОСТІ ЛІПАЗ ТА ЛІПОКСИГЕНАЗ 

НАСІННЯ ЧІА 
 

Шкляєв О.М., асп.,  

Ісакова О.В., гр. ТХКЗ-19м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.Г. Шидакова-Каменюка 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Перспективним видом сировини, що викликає все більше уваги 

дослідників як інгредиєнт для харчової продукції, є насіння чіа (Salvia 

hispanica L.), яке здатне чинити позитивний вплив на організм людини. 

Зважаючи на значний вміст у насінні чіа жирів перспективним є його 

використання в технологіях жировмісних харчових продуктів. Однак 

для всіх видів олійного насіння характерним є наявність ферментів 

ліпази та ліпоксигенази, які активізують процеси гідролітичного та 

окиснювального псування жирів під час зберігання. Зважаючи на це, 

метою роботи було вивчення активності зазначених ферментів в 

насінні чіа. 

Аналіз активності ліпаз та ліпоксигеназ насіння чіа здійснювали 

порівняно з активністю цих ферментів в насінні соняшнику(табл.).  
 

Таблица 

Активність ліпаз та ліпоксигеназ насіння чіа порівняно з 

насінням соняшнику 

Фермент 
Активність ферменту в насінні 

чіа соняшнику  

Ліпаза, см3/г 

          кисла (рН 4,7…5,0) 

          лужна(рН 8,0…8,4) 

 

не активна 

1,70 

 

1,45–2,28 

0,33–0,40 

Ліпоксигеназа, ммоль1/2О/кг 2,06 2,0–3,3 

 

Відмічено, що кисла ліпаза насіння чіа на відміну від ліпази 

насіння соняшнику не проявляє активності. Активність лужної ліпази 

у чіа також нижче. Тобто, можна передбачити, що внесення насіння чіа 

до харчових систем не повинно ініціювати гідролітичне розщеплення 
жирів. Відсутність продуктів гідролізу в жировій системі 

перешкоджатиме дії ліпокисгенази, яка в першу чергу окиснює вільні 

жирні кислоти. Відзначається, що активність ліпоксигеназ насіння чіа 

знаходиться на рівні соняшникового насіння.  

Таким чином, можна зробити висновки що ліпаза та 

ліпоксигеназа насіння чіа характеризуються невисокою активністю. 
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Секція 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ 
НАПРЯМИ В ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСА ТА М’ЯСОПРОДУКТІВ 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСНОГО ХЛІБА  
З ВИКОРИСТАННЯМ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН 

 

Береза В.В., гр. ТМ-76 
Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Н.Г. Гринченко 

       Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

М’ясо і вироби з нього є одним з найважливіших продуктів 
харчування, оскільки містять майже всі необхідні для організму 
людини поживні речовини. Висока харчова цінність цих продуктів 
обумовлена вмістом в них значної кількості білків тваринного 
походження. Але, нажаль на сьогодні не великий попит на м’ясні хліба 
в порівнянні з іншими видами ковбасних виробів. 

Проте, у раціоні сучасної людини спостерігається дефіцит 
харчових волокон. Джерелами харчових волокон служать різні злакові 
культури, фрукти, овочі та інші рослинні об’єкти. У зв’язку з цим виникає 
необхідність додаткового введення харчових волокон в готові продукти 
харчування, призначені для широкого вжитку. Тому актуальним на 
сьогоднішній день є розробка технології м’ясопродуктів з використанням 
харчового волокна, а саме клітковини. 

У розробленій рецептурі м’ясного хліба «Смачний» 
використовується яловичина вищого сорту, свинина, не нижче 1 сорту 
і свинячий шпик, який частково заміщується харчовими волокнами, а 
саме клітковиною ржаною. Застосування останніх дозволяє вирішити 
функціонально – технологічні завдання, знизити собівартість і 
енергетичну цінність готових продуктів. 

Пыд час проведення досліджень було встановлено, що найбільш 
раціональним є введення харчових волокон у кількості до 10% маси 
основної м’ясної сировини. Це дозволяє знизити втрати після 
термічної обробки продукту на 30% за рахунок збільшення на 20% 
вологоутримуючої здатності фаршевих систем.  

За результатами дегустаційної оцінки м’ясний хліб «Смачний» 
характеризується достатньо високими органолептичними 
показниками. Консистенція м’ясних хлібів пружна, не крихка, смак та 
запах властиві даному продукту, на розрізі продукт має тішки 
темніший колір в порівнянні з м’ясним хлібом за традиційною 
технологією, однорідний за всім об’ємом. Завдяки введенню харчових 
волокон, підвищується вихід м’ясопродуктів, поліпшується 
консистенція, готовий продукт збагачується необхідними баластними 
речовинами, його смак і аромат стають більш вираженими. 
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КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ХАРЧОВИХ ІНГРЕДІЄНТІВ  

ДЛЯ КРІОСТАБІЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ  

 

Бойченко Є.В., гр. ТМ-76 

Науковий керівник – канд. техн. наук, ст. викл. Т.С. Желєва 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Сьогодні збереження якості заморожених м’ясних виробів є 
пріоритетним завданням фахівців м’ясної промисловості. Вченими було 

встановлено позитивний вплив полісахаридів на фізико-хімічні процеси 

у м’ясі при використанні низьких температур. Серед безлічі харчових 

інгредієнтів саме полісахариди проявляють високу вологоутримуючу 

здатність. Однак їх властивості в якості функціональних інгредієнтів з 

кріостабілізаційними властивостями до кінця не вивчені.  

Специфіка виробництва заморожених м’ясних виробів вимагає 

ретельного вибору харчових інгредієнтів, здатних стабілізувати 

структуру та властивості в широкому діапазоні температур. Тому, 

обраний напрямок роботи вважаємо актуальним та перспективним. 

Встановлено, що одним з основних критеріїв вибору харчових 

інгредієнтів, які проявляють кріостабілізаційні властивості, є їх вплив на 
фізико-хімічні процеси під дією низьких температур (збільшення 

в’язкості розчинів, послаблення ефекту кристалізації та зміна його 

характеру, сповільнення зростання кристалів льоду, збільшення 

температурної зони виморожування води, зменшення концентрування 

солей та пов’язаних з цим осмотичних ефектів, перешкоджання 

агрегації та денатурації білкових речовин).  

Не менш важливу роль відіграє розчинність інгредієнтів, їх 

відповідний розмір та форма часток, гранулометричний склад, питома 

поверхня, здатність утворювати комплекси з іншими речовинами. 

Невеликі норми використання, можливість рівномірного розподілення 

в системі, у тому числі при введені у сухому вигляді, нейтральні 
органолептичні показники, досягнення соціально-економічного ефекту 

також можна визначити як критерії вибору інгредієнтів для 

кріостабілізаційних систем. 

Відповідно до проведеного аналізу літератури та встановлених 

критеріїв вибору узагальнено дані властивостей полісахаридів з огляду 

на можливість їх використання як харчові інгредієнти у складі 

кріостабілізаційних систем. Одержані дані стали підґрунтям для 

подальших досліджень та розробки кріостабілізаційних систем для їх 

цілеспрямованого використання у технологіях м’ясних заморожених 

виробах.  
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РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ПЕЧІНКОВОГО ПАШТЕТУ 

ОЗДОРОВЧОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

Бондар І.О., гр. ХТІ б-11 

Науковий керівник – канд. техн. наук А.М. Гередчук 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

М’ясо та м’ясні продовольчі товари є одними з найважливіших 
харчових продуктів. Проте, більшість м'ясної продукції, що 

представлена на ринку, не відповідає рекомендованим нормам 

збалансованого харчування. Тому, гостро потребує вирішення 

проблема виробництва м’ясних та м’ясомістких продуктів з широким 

спектром біологічно активних речовин, які беруть участь у побудові та 

адекватній регуляції фізіологічних процесів організму людини. 

На сьогодні найбільш затребуваними споживачами являються 

продукти з тонкоподрібненого фаршу, зокрема ковбасні вироби та 

паштетна продукція. М’ясні паштети – це гомогенізовані продукти 

пастоподібної консистенції на основі м’яса чи субпродуктів з 

додаванням жировмісної сировини (сала, вершкового масла), 

пасерованих овочів, молока, солі, смакових і ароматичних речовин.  
У результаті аналізу новітніх принципів харчової 

комбінаторики, обґрунтовано та розроблено рецептуру паштету на 

основі печінки курячої з додаванням гарбуза мускатного сорту (30%) 

та ядер волоських горіхів (10%). Даний продукт характеризуються 

значним вмістом білків (13,35%), легкозасвоюваних жирів (13,66%), 

каротиноїдів (5,62 мг/100 г), харчових волокон (1,54%), мінеральних 

речовин (1,35%). 

Заміна м’ясної сировини на рослинну викликає зміну 

функціонально-технологічних характеристик продукту. Зокрема 

встановлено, що значення рН змінилося на 0,10–0,20 од. в лужну 

сторону. Вологозв’язуюча здатність модельних зразків зменшилася на 
1,63%, оскільки зменшилась кількість білків (на 5,31%) порівняно з 

контролем. Проте, помірне зростання кількості незв’язаної вологи 

пом’якшує консистенцію паштету. Слід зазначити, що розроблений 

паштет мав кращу пластичність (на 9,18 см2∙г/кг), що покращило 

здатність до намазування. 

У результаті органолептичної оцінки якості встановлено, що 

розроблений паштет мав кращий зовнішній вигляд, ніжну і однорідну 

структуру, м’яку, в міру соковиту і мазеподібну консистенцію, 

привабливий гірчично-золотавий колір, гармонійний смак. Додавання 

волоських горіхів надало витонченого легкого відтінку смаку.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ М’ЯСА СТРАУСА  

В ТЕХНОЛОГІЇ КОТЛЕТ ПАРОВИХ 

 

Дорожко В.В., гр. ТХ-18 

Науковий керівник – канд. техн. наук Г.В. Запаренко 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

М’ясні страви традиційно користуються значним попитом у 
населення України. У той же час вони є джерелом холестерину, 

надмірне споживання якого може спричинити виникнення низки 

серцево-судинних захворювань. У зв’язку з цим важливим завданням є 

створення технологій м’ясних виробів зі зниженим вмістом 

холестерину. Одним із шляхів вирішення цього завдання є 

застосування в технологіях м’ясних виробів м’яса страуса. 

Метою роботи є обґрунтування можливості використання м’яса 

страуса в технології других гарячих страв. Для досягнення поставленої 

мети вважали за доцільне дослідити функціонально-технологічні 

властивості м’яса страуса в порівнянні з традиційними видами м’ясної 

сировини, запропонувати рецептуру другої гарячої страви з 

використанням м’яса страуса, здійснити її лабораторне відпрацювання 
та оцінити якість нової страви. 

У дослідженнях використовували м’ясо страуса (філе) 

виробництва агрофірми «Сафарі страус» (м. Одеса),  яловичину (філе – 

тонкий край), свинину (вирізку), курятину (філе). 

За результатами експериментальних досліджень встановлено, 

що м’ясо страуса характеризується кращими функціонально-

технологічними властивостями порівняно з яловичиною, свининою та 

курятиною – має на 19,9% вищий показник масової частки зв’язаної 

вологи, характеризується меншою рухливістю молекул води та втрачає 

менше маси під час теплової обробки. М’ясо страуса порівняно з 

традиційними видами м’ясної сировини характеризується кращими 
емульгуючими властивостями та кращою стабільністю емульсій. За 

результатами відпрацювання рецептури страви «Котлети рублені 

парові» із використанням м’яса страуса в лабораторних умовах і 

оцінки якості виготовленої страви за органолептичними показниками 

встановлено високу якість нових виробів. За результатами розрахунку 

вмісту білків, жирів, холестерину та енергетичної цінності нової 

страви встановлено, що порівняно з прототипом вона містить на 7,9% 

білків та на 25,2 і 21,4% менше жирів і холестерину відповідно. 

Споживання однієї порції котлет парових (виходом 200 г) дозволяє 

задовольнити добову потребу в білках майже на 71%. 
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Однією з проблем під час виробництва стабільних м’ясних 

систем цільномязових виробів з рівнем ін’єктування більше 80% є 

втрати вологи під час термічної обробки та зберігання. Недостатня 

кількість білка в системі або його низькі функціональні властивості 

призводить до виникнення різних дефектів виробів та зниження 

виходу готової продукції. Такі проблеми можуть бути зумовлені за 

рахунок розділу фаз між білками м’яса та функціональних 

компонентів білкової та полісахаридної природи, які додають до 

більшості розсільних сумішей. Для вирішення цих питань велика 

кількість дослідників та виробників пропонує у багатокомпонентних 

розсольних сумішах використовувати білкові препарати рослинного та 

тваринного походження.   
Використання у складі розсолів для шприцювання білків 

тваринного походження засновується на том, що одночасно з 

сумарним підвищенням вологоутримуючої здатності м’ясних 

продуктів вони дозволяють ще регулювати масову частку білка у 

складі готового продукту.  

Предметами дослідження в даній роботі являлись: готові суміші 

для шприцювання фірми Хам Стар (виробник – фірма «NESSE»); білки  

тваринні для шприцювання (БТ) з колагенвмісної сировини різних 

виробників (вміст 1,0–1,5% у складі розсолу); білок соєвий 

ізольований (БС) (вміст 1–1,5% у складі розсолу), грудинка свинна (з 

рівнем ін’єктування багатокомпонентними розсольними сумішами від 
160 до 200%). 

Аналіз одержаних результатів показав, що введення білкової 

складової у багатокомпонентні суміші сприяє підвищенню виходу 

готової продукції, зменшує загальну тривалість процесу масування. 

Використання у складі сумішей тваринних білків дозволило отримати 

продукцію з кращими органолептичними показниками, дозволяє 

збалансувати амінокислотний склад білкової складової варено-

копчених виробів зі свинини, наблизивши біологічну цінність готових 

продуктів до «ідеального білку».  

 



 56 

ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ  

СКЛЕЄНИХ НАТУРАЛЬНИХ ОБОЛОНОК  

 

Завгородній М.Ю., Кисленко Д.О., гр. ТМ-76  

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.М. Онищенко  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Натуральні оболонки є найдорожчим допоміжним матеріалом у 
технології ковбасних виробів порівняно з їх штучними аналогами. 

Поряд з цим, вітчизняні споживчі переваги залишаються спрямовані у 

бік використання саме натуральної сировини, отже, висока якість 

готової продукції традиційно асоціюється з виробами у кишкових 

оболонках. Одним із шляхів зниження собівартості натуральних 

оболонок є їх виробництво з кишкових відходів шляхом склеювання. 

Міцне зчеплення шарів таких ковбасних оболонок відбувається 

завдяки природним властивостям кишок склеюватись в процесі 

сушіння без додаткових речовин.      

На підставі одержаних результатів теоретичного аналізу 

допоміжних речовин, що стабілізують та поліпшують якісні показники 

натуральних ковбасних оболонок, та експериментальних досліджень 
обґрунтовано заходи з формування якості склеєних натуральних 

оболонок з використанням ферментативної обробки ліпоризином, 

дублення коптильним препаратом, відбілювання гідропіритом та 

пластифікації гліцерином.  

Встановлено закономірності змін захисних властивостей 

склеєних натуральних оболонок. Визначено кількісні зміни вареної 

ковбаси Лікарська вищого сорту у склеєних кишкових оболонках, 

виготовлених запропонованим способом, в процесі виготовлення та 

зберігання. 

Показано, що нова склеєна кишкова оболонка за 

органолептичними показниками краща за її існуючий аналог на 7,1%. 
Доведено, що завдяки пластифікації оболонка не пересихає та уникає 

механічного руйнування під час зберігання. Визначено показники 

еластичності запропонованої оболонки, які виявились вищі порівняно 

з існуючими аналогами в середньому на 37% та 28% (у повздовжньому 

та поперечному напрямках відповідно). Встановлено, що в результаті 

запропонованої технологічної обробки паро- та водопроникність по 

відношенню до натуральних кишкових оболонок, зокрема синюги 

яловичої, зменшується в середньому на 21,5% та 40% відповідно, що 

призводить до зниження втрати маси виробів у процесі термообробки 

на 26,6% та зберігання упродовж трьох діб – на 31,3%.  
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Одним із пріоритетних напрямів стабілізації та поліпшення 

функціонально-технологічних властивостей вихідної м’ясної сировини 

є використання поліфункціональних добавок, зокрема, 

багатокомпонентних солильних сумішей для шприцювання, які 

містять фосфатну частину, комплекси гідроколоїдів, рослинні та 

тваринні білки. З урахуванням того, що частка харчових інгредієнтів 

українського виробництва на ринку незначна, а сильні позиції мають 

зарубіжні виробники-гіганти, можна стверджувати що існуючі 

технології виробництва копченостей імпортозалежні та не повною 

мірою дозволяють вирішити всі існуючі проблеми, відсутні 

комплексні дослідження щодо створення науково обґрунтованих 
технологій їх виробництва. 

Під час проведення аналітичних досліджень сформульовано 

основні вимоги, які необхідно прийняти до впровадження в 

технологіях копченостей. Доведено, що наукового обґрунтування та 

розробки потребують як солильні суміші (техніко-економічні 

показники яких визначаються складом та комплексом властивостей 

цільових продуктів, технологією їх виробництва, умовами зберігання 

та реалізації), так й продукти з їх використанням – копченості.  

Правильний вибір харчових інгредієнтів у складі 

багатокомпонентних розсолів для виготовлення копченостей залежить 

від виду та якості м’ясної сировини і технологічної сумісності 
стабілізаторів з іншими рецептурними інгредієнтами, в тому числі для 

соління. У зв’язку з цим великого значення набуває вивчення питань, 

пов’язаних з особливостями застосування рецептурних компонентів 

розсолів і характером взаємодії високомолекулярних харчових 

стабілізаторів з інгредієнтами для соління. З урахуванням теоретичних 

передумов використання солильних сумішей визначено основні 

питаннями, які потребують обґрунтування під час їх розробки та 

критерії розробки солильних сумішей для використання у складі 

копченостей.  
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За будь-якого рівня економічного розвитку м’ясної галузі 

ковбасні вироби мають високий споживчий попит. Зниження їх 

собівартості при гарантованому збереженні стандартної якості – 

найважливіша умова розширення асортименту і збільшення об’ємів 

випуску цього виду продукції. Одним з реальних шляхів рішення цієї 
задачі в даний час при постійно наростаючій конкуренції є розробка і 

впровадження нових технологій, орієнтованих на інтенсифікацію 

комплексу складних біохімічних перетворень, які протікають в м’ясній 

сировині в процесі його посолу, осадки. 

Один з шляхів рішення такої проблеми пов’язаний з 

біотехнологічним принципом модифікації м’ясної сировини 

(використання стартових культур) є спрямоване регулювання ходу 

біотехнологічних, фізико-хімічних і мікробіологічних процесів, в 

результаті яких формується структура, колір і смако-ароматичні 

характеристики готового продукту. 

Дослідно-промислова партія варено-копчених ковбас з 
використанням стартових культур була виготовлено в рамках 

виробничих  умов ТОВ «Чугуївський м’ясокомбінат».  

У ході органолептичної оцінки ковбас, виготовлених зі 

стартовими культурами, визначено наступне. Поверхня всіх 

досліджуваних ковбас суха, чиста, рівномірно прокопчена. Оболонка 

щільно прилягає до фаршу. Показники якості розрізаного продукту 

визначали відразу ж після їх нарізання. Вигляд на розрізі дослідних 

зразків вигідно відрізнявся від контрольного (без використання 

стартових культур). Ковбаси із заквасками мали щільну консистенцію, 

шматочки шпика рівномірно розподілені, краї шпика не оплавлені, 

колір червоний, без сірих плям. Запах дослідних зразків приємний, з 

ароматом прянощів, без ознак затхлості, кислуватості. Смак в міру 
солоний, з вираженим ароматом копчення, без стороннього присмаку. 

За результатами проведених досліджень можна зробити 

висновок, що використання стартових культур в технології варено-

копчених ковбас  дозволяє понизити дозу нітриту на 40%, 

інтенсифікувати процес осідання і одержати готовий продукт з 

високими органолептичними показниками. 
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В останні роки спостерігається зріст об’ємів виробництва м’яса 

птиці, в тому числі індички. М’ясо індички завдяки своїм 
властивостям і високому вмісту повноцінних білків представляє 

великий інтерес для виробництва напівфабрикатів, консервів, 

ковбасних виробів і копчених суцільном’язових виробів. 

Одним з перспективних напрямків у виробництві м’ясних 

продуктів є створення технології копчених виробів з м’яса індички. Як 

правило, ці продукти повинні бути вищого ґатунку, високоякісними, 

біологічно цінними і натуральними, з фізико-хімічними показниками, 

які не поступаються вихідній м’ясній сировині. Найбільшим попитом 

серед копчених виробів делікатесної групи користуються сирокопчені 

вироби. Вони мають довгий термін зберігання та високу харчову 

цінність. 

Актуальність даного дослідження полягає у використанні 
суцільном’язового м’яса індички під час виробництва сирокопчених 

виробів. Під час досліджень виявили вплив температури та тривалості 

копчення на органолептичні та структурні властивості м’яса індички 

(філе). Виявили, що при копченні за температури 30–35 0С протягом 

12–48 годин в м’ясі індички відбувались ферментативні процеси, зміна 

кольору (почервоніння), природна та штучна ароматизація, поверхня 

продукту підсохла, внаслідок чого утворився захисний шар, який 

перешкоджає надмірному випаровуванню вологи та можливому 

розвитку плісняви. Проникнення в продукт деяких фракцій диму, 

особливо фенольної та органічних кислот, що володіють високою 

бактерицидною та бактеріостатичною дією, пригнічує розвиток 
гнилісної мікрофлори. Отримані дані стали основою для розробки 

проекту нормативної та технологічної документації на нову 

продукцію. 

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що м’ясо індички, яке  

істотно відрізняється від інших видів м’яса високим вітамінним 

вмістом та низьким вмістом холестерину, є перспективним у 

виробництві копчених виробів з високою харчовою цінністю для 

широкого кола споживачів. 

 

 



 60 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ  

ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА М’ЯСНИХ СНЕКІВ   

Мирошниченко М.І., гр. ТМ-65м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.А. Большакова  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Одним з приоритетних напрямків розвитку сучасного ринку 

м’ясопродуктів на сьогоднішній день є виробництво напівфабрикатів і 

страв готових до вживання. Поширенню асортименту та обсягів 

виробництва цієї групи продуктів сприяє постійний дефіцит вільного 

часу внаслідок стрімкого темпу життя, особливо у мешканців великих 

міст, яке призводить  до змінення потреб споживачів. . 

Український асортимент цієї  групи продукції в умовах 

підвищеної конкуренції істотно збільшився. М’ясні снекі – це 

висушені, тонкі, нарізані шматочки м’яса, приправлені спеціями. 

Строганину виготовляють з м’яса свинини, яловичини, курятини, 
конини, індички, страуса, оленя і баранини. Сушіння м’яса – це 

перспективний метод консервування м’яса, який дозволяє, в значній 

мірі, зберегти його вихідні властивості. Під час сушіння м’ясо зберігає 

не лише смак, а й високу харчову і біологічну цінність, поживні 

речовини, вітаміни і амінокислоти.  

На кафедрі технології м’яса ХДУХТ було проведено комплекс 

досліджень по вивченню параметрів сушіння на якісні показники 

готової продукції. Експериментально підібрали композиції спецій для 

створення асортименту готової продукції. Сушіння проводили 

перегрітою парою за різних температур. Дослідили вплив товщини 

шматків (в діапазоні 1–5 мм), способів їх нарізки (вздовж та поперек 
волокон), температури обробки  (120–150 0С) на якість продукту. 

Встановлено, що направлення нарізки не впливає на тривалість 

сушіння і колір сушеного м’яса, але при нарізанні в направленні 

волокон знижується жорсткість продукту. Більш товсті шматки м’яса 

(3–5 мм) потребують більше часу для сушіння, також погіршуються 

структурні і кольорові характеристики готового продукту. Проведені 

експерименти стали основою для розробки проекту технологічної 

документації. 

Новий вид продукції підходить для людей з активним способом 

життя, спортсменів та туристів, адже має високу поживну цінність з 

низьким вмістом жирів та вуглеводів. 
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Збереження початкової якості харчових продуктів в процесі 
переробки зумовлює необхідність зведення до мінімуму використання 

синтетичних харчових добавок та інгредієнтів, збереження якісних 

характеристик продукції, розроблення комплексних біотехнологічних 

підходів до вирішення існуючих проблем галузі. Розкриття механізмів 

перетворення сировини під дією біологічних систем дозволить 

науково обґрунтувати нові технології та розширити асортимент 

продукції. Тому метою досліджень стало вивчення технологічних 

аспектів використання методів біотехнології у виробництві м’ясних 

продуктів. 

Специфічні штами мікроорганізмів у виробництві м’ясних 

продуктів гарантують високий рівень мікробіологічної та екологічної 

безпеки, дозволяють формувати задані якісні властивості продуктів, 
підвищувати їхню харчову цінність, біодоступність, та надавати 

пробіотичних властивостей. Дія мікроорганізмів пов’язана з 

утворенням специфічних біологічно активних компонентів 

(органічних кислот, ензимів, вітамінів та інших), що сприяє 

підвищенню рівня безпеки, поліпшенню якісних характеристик 

готового продукту. Як поживні речовини мікроорганізми 

використовують складові м’яса (вуглеводи, протеїни, жири), 

перетворюючи їх за допомогою ензимів на сполуки, придатні для 

споживання. За допомогою молочнокислих бактерій здійснюються 

біохімічні перетворення основних компонентів м’яса Мікроорганізми, 

які входять до складу стартових культур, розщеплюють цукор на 
молочну кислоту, що призводить до зниження рН, гальмування росту 

небажаної мікрофлори, прискорення процесу денітрифікації, 

стабілізації кольороутворення, формування специфічних 

органолептичних характеристик. В той же час із погляду реалізації 

впровадження біотехнологічних підходів інтерес становлять ензимні 

препарати, можливість застосування яких значно розширюється 

завдяки сучасним досягнення біохімії.  
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Використання модифікованих крохмалів у м’ясній 
промисловості необхідно з тієї причини, що підприємства цієї галузі 

часто беруть на переробку низькоякісну сировину, яка не володіє 

необхідними функціональними характеристиками. Погіршення якості 

м’ясної сировини відбувається тоді, коли продукція була багаторазово 

заморожена або тривалий час зберігалася. В результаті знижується 

вологозв’язуюча здатність м’яса. До низькоякісної можна віднести і 

м’ясну сировину, яка містить великий відсоток сполучної тканини. 

Крім того, на ринку м’ясопродуктів дуже велика частка продукції 

економ-класу, для виробництва якої крохмаль виявляється одним з 

найбільш незамінних інгредієнтів, так як вартість крохмалю в 3–3,5 

рази нижче, ніж яловичини 2 сорту і в 2 рази нижче, ніж соєвого 

ізоляту. 
Використання крохмалю найбільш ефективно в технології 

низькосортних ковбас, для зв’язування вільної вологи, що виділяється 

після нагрівання, але воно обмежене 10% до маси сировини. Більш 

високий вміст призводить: до появи гумоподібної консистенції; до 

зміни смакових властивостей; до порушення кислотно-лужного 

балансу в травному тракті через посилення бактеріального бродіння і 

зниження рН. 

Слово «модифікація» в даному випадку означає зміну структури 

нативного крохмалю з метою отримання певних властивостей. 

Основних способів модифікації крохмалю чотири – фізичний, 

хімічний, біохімічний або комбінований спосіб. Як зазначено вище, 
модифіковані крохмалі не мають жодного відношення до генної 

інженерії. 

Ми дослідили фізико-хімічні та технологічні характеристики 

модифікованих та нативних крохмалів вітчизняних та закордонних 

виробників, які представлено на ринку України. Зроблено їх 

порівняльну характеристику та рекомендації до використання. 

Отримані результати дослідження дозволяють зробити висновок, що за 

рахунок використання певних видів модифікованих крохмалів 

можливо корегувати технологічні та органолептичні показники 

м’ясних виробів, а саме варених ковбас.  
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Сьогодні, щоб бути на ринку конкурентоспроможними, 
виробники м’ясних продуктів змушені працювати з широким 

асортиментом продуктів, постійно коректуючи його під бажання 

покупців, що збільшує навантаження і відповідальність керівників і 

співробітників виробництв. Щоб полегшити виробничий процес і 

скоротити витрати, постачальники інгредієнтів більше уваги стали 

приділяти розробці вже готових сумішей і продуктів, таких як рідкі 

маринади. Якщо років 5 назад виробник вважав використання подібної 

сировини економічно недоцільним, то зараз, вважаючи всі економічні 

вигоди для себе, все більшим попитом користуються готові комплексні 

суміші та рідкі маринади.  

Використання сумішей спецій і прянощів в складі маринадів 

дало можливість виробникам урізноманітнити смак, а також 
зацікавити споживача апетитним зовнішнім виглядом продуктів. 

Харчові інгредієнти, що входять до складу маринадів покращують 

консистенцію готових продуктів і збільшують строки зберігання 

напівфабрикатів, що важливо в сучасних умовах.  

Крім того, необхідно відзначити, що самі по собі прянощі є 

концентратами біологічно активних речовин і їх використання 

дозволяє збагатити м’ясні продукти корисними для здоров’я людини 

компонентами. Капсаїцин, що міститься в червоному перці, високо 

ефективний щодо бактерій групи сальмонел. Куркума, що є 

невід’ємним компонентом сумішей «каррі», має антиокислювальні 

властивості, сприяє зв’язуванню і виведенню токсинів з організму. 
Ефірні масла традиційних для м’ясних продуктів прянощів – різних 

видів перців, коріандру, сприяють поліпшенню травлення, тонізують 

організм. Тому, незважаючи на малу кількість прянощів в рецептурах 

маринадів, їх значення для формування готового продукту в цілому 

дуже велике. З урахуванням вищевказаного нами було розроблено 

рецептурний склад маринадів з використанням пряно-ароматичних 

сумішей. Отримані результати дослідження свідчать, що за рахунок 

використання сумішей для маринування можливо корегувати 

технологічні та органолептичні показники натуральних 

напівфабрикатів.  
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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, продукти 
XXI століття повинні не лише мати збалансований хімічний склад, а й 

містити в достатній кількості фізіологічні функціональні інгредієнти, 

такі як вітаміни, незамінні амінокислоти, поліненасичені жирні 

кислоти, природні антиоксиданти, харчові волокна, пробіотики і 

пребіотики, коензими, що виконують функції геропротекторів, 

імуномодуляторів, адаптогенів тощо.  

Це можливе за рахунок введення у м’ясні продукти 

нетрадиційної місцевої рослинної сировини, зокрема каротиновмісної. 

Цінність каротиноїдів полягає в тому, що вони є унікальними 

потужними антиоксидантами, належать до компонентів системи 

біологічного захисту організму людини. Вони проявляють 

антиканцерогенну, імуномодулюючу, фотозахисну, антистресову, 
антисклеротичну та кардіопротекторну дії. Для кращої 

біозасвоюваності каротиноїдів необхідна наявність жирового 

середовища, білка, фолієвої кислоти та цинку. Відтак, каротиновмісні 

збагачувачі доцільно вносити у вигляді білково-жирових емульсій. 

Емульгований жир та розчинені в ньому вітаміни краще всмоктуються 

у травному тракті за рахунок збільшення поверхні контакту з 

ферментами, які беруть участь у травленні.  

Метою роботи стала розробка технології білково-вуглеводно-

жирової емульсії та застосування її у виробництві м’ясних фаршевих  

виробів. 

У ході поведених досліджень розроблено технологію білково-
вуглеводно-жирової емульсії на основі функціонального тваринного 

білка (БТ), каротивміної сировини (гарбузового порошку) та рослинної 

олії. На підставі дослідження емульгуючої ємності та стабільності 

емульсій визначено раціональні параметри одержання БВЖЕ: вміст БТ  

– 7,2–9,0%; ГП – 0,7–1,0%; вміст жирової фази – 40–60%, які 

характеризуються високими показниками агрегативної та кінетичної 

стабільності. Надано рекомендації, щодо застосування розроблених 

БВЖЕ в технологіях м’ясних фаршевих виробів на основі м’яса птиці 

промислової відгодівлі. Досліджено основні функціонально-

технологічні показники  м’ясних фаршевих виробів з БВЖЕ.  
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Темп життя населення сьогодення призводить до збільшення 

споживання продукції, що не потребує багато часу на її приготування. 

У свою чергу, споживачі все більше звертають увагу на заморожену 

м’ясну продукцію (посічені напівфабрикати, напівфабрикати в тістовій 

оболонці, тощо). Низькі температури в процесі заморожування м’ясної 

сировини впливають на формування фізичних, гістологічних, колоїдно-

хімічних, біохімічних змін пов’язаних з погіршенням її якості. 

Враховуючи цю інформацію виникає необхідність використання 

інгредієнтів кріозахисної дії в складі замороженої м’ясної продукції, які 

забезпечать збереження якості даної продукції за її низькотемпературної 

обробки.  

Вирішенням питання використання інгредієнтів, які володіють 
кріозахисною дією, займаються вчені Л.Г. Віннікова, Ф.В. Холодов,  

E. Dickinson, L. Klara. Їх дослідження доводять позитивний вплив 

деяких речовин на хід фізико-хімічних процесів в м’ясній сировині при 

використанні низьких температур. Встановлено, що для підвищення 

ефективності технологічного процесу доцільно застосування інгредієнтів 

кріозахисної дії у вигляді комплексних сумішей. Разом з тим дане 

питання залишається актуальним та потребує подальших досліджень. 

Аналітичні дані показали, що доцільним є використання 

полісахаридів у складі замороженої м’ясної продукції, за рахунок яких 

забезпечується зниження собівартості продукції, однак що більш істотно 

спостерігається збільшення вологоутримуючої здатності, поліпшення 
якості м’ясних продуктів і підвищення ефективності технологічного 

процесу. Дія полісахаридів в складі замороженої м’ясної продукції 

заснована на зниженні рухливості води і утворенні кристалів льоду 

менших розмірів і в більшій кількості, що дозволяє зменшити ступінь 

пошкодження м’ясних волокон, кількість вимороженої води та втрати 

під час розморожування і теплової обробки. 

Отже, використання інгредієнтів кріозахисної дії дозволить 

вирішити проблеми збереження харчової цінності, стабілізації 

структури та споживчих властивостей замороженої м’ясної продукції 

тривалого зберігання.  
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ШЛЯХИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ  

КИШКОВОЇ СИРОВИНИ   

 

Шевцова В.М., гр. ТМ-67  

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.М. Онищенко  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Значну увагу в м’ясній промисловості традиційно приділяють 
питанням комплексної переробки сировини, які набувають сьогодні ще 

більшої актуальності в умовах спаду вітчизняного тваринництва. 

Серед широкого різновиду цінних вторинних сировинних ресурсів, що 

можуть бути залучені у виробництво продукції як харчового, 

кормового, так і технічного призначення, особливе місце займають 

продукти переробки кишечника худоби. Використання кишкової 

сировини зумовлено її хімічним складом, морфологічними та 

біохімічними особливостями, специфікою прижиттєвих функцій та 

вираженими санітарно-гігієнічними аспектами. До опціональних 

незручностей слід також віднести складність та трудомісткісткість 

технологічного процесу обробки. В результаті вказаних чинників 

цінна сировина використовується доволі часто нераціонально.     
Основним та найбільш ефективним напрямом використання 

кишкової сировини тварин є виробництво ковбасних оболонок. 

Завдяки технологічним операціям з обробки кишок, які спрямовані на 

формування захисних властивостей і безпечності (ділення комплекту 

на складові, звільнення від вмісту, пензелування, шлямування, 

охолодження, розподіл за якістю та розмірами, зв’язування, 

консервування та пакування), натуральні оболонки набувають 

необхідні функціонально-технологічні властивості і є універсальними 

до застосування для всіх різновидів продукції. Сучасні практичні 

аспекти раціонального використання відходів кишкового виробництва 

полягають здебільшого у виготовленні білкових кормових та харчових 
добавок. Представляють інтерес повідомлення про використання 

кишкової сировини у виготовленні парфумерної лайки, технічної 

зшивки, музичних та тенісних струн, кетгуту: їх фізико-хімічні основи 

дозволяють висунути припущення про можливості формування 

заданих властивостей кишкової сировини як ковбасних оболонок. 

Окрему увагу слід приділити технології зшитих та склеєних 

натуральних ковбасних оболонок, що є, на наш погляд, одним із 

ефективних напрямів зменшення частки відходів у кишковому 

виробництві, з одного боку, а з іншого – потребує вирішення проблеми 

оберненості процесу їх склеювання-розшарування.     
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Секція 4. ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ХАРЧОВИХ СИСТЕМ 
 

ЗАСТОСУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПРЯНОЩІВ ТА СПЕЦІЙ 
У ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Баган Д.О., гр. ХТ-19 
Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. Н.В. Мурликіна, 

О.В. Добровольська  
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Активізувалися дослідження, присвячені розробці продукції з 
рослинними добавками, що виявляють біологічну або фармакологічну 
активність. Широкі перспективи не тільки для фармакологічної корекції 
ряду захворювань і патологічних станів, ґенез яких пов’язаний з дефіцитом 
вітамінів, але й для коригування раціонів харчування як важливий 
функціональний нутрієнт у складі харчових продуктів, отримує 

насіння пряно-ароматичної сировини  пажитника сінного (Trigonella 
foenum-graecum L.). Тому завдання визначення його хімічного складу 
та перспективи застосування є актуальними. Метою роботи було 
теоретичне дослідження хімічного складу пажитника сінного. 

Пажитник сінний є унікальним джерелом вітамінів, мінеральних 
елементів, фенольних сполук (флавоноїди, кумарини, фенолокислоти, 
оксикоричні кислоти), амінокислот, стероїдних сапонінів, клітковини, 
галактомананів, алкалоїдів, каротиноїдів, поліненасичених кислот і має 
доведену антиоксидантну активність. Його жирна олія налічує близько  
36 сполук, серед яких 17,25% вуглеводнів, 58,97% жирних кислот, 21,19% 
спиртів. Його насіння містить вітамін А (3,0 мкг/100 г), В1 (0,43 

мг/100 г), В2 (0,36 мг/100 г), С (1243 мг/100 г), нікотинову кислоту 
(1,1 мг/100 г) і ніацин (6,0 мг/100 г). Лікувальні властивості 
пажитника, їх роль в клінічній області пов’язують із трьома його 
складовими: галактоманан, 4-оксиізолейцин, стероїдні сапоніни. 

Пажитник промислово застосовується для реалізації програм із 
синтезу стероїдних гормонів, він може бути потенційно ефективним у 
лікуванні діабету, гіперхолестеринемії, запалення, грипу, астми, 
гаймориту, плевриту, пневмонії, ангіни, ларингіту, туберкульозу, сінної 
лихоманки та ін. Для харчової галузі пажитник сінний є потенційно 
унікальною сировиною. Донині його використовували у виробництві хліба, 
солоного сиру, алкогольних напоїв, пряно-ароматичних сумішей. 
Ураховуючи зазначене, перспективним для удосконалення технології 
м’ясних січених виробів оздоровчого призначення може стати його 
використання як джерела біологічно активних сполук, що дозволить не 
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тільки суттєво підвищити харчову і біологічну цінність 
напівфабрикатів і готових виробів, але й поліпшити функціонально-
технологічні властивості, органолептичні характеристики, знизити 
втрати після термообробки, підвищити термін зберігання продукції. 
 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОКОСОВОГО ЦУКРУ  

В ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕФІРУ 
 

Білан Д.Д., гр. ХТД-75м 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. І.С. Пілюгіна 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Цукрові кондитерські вироби  це вироби, що є 
висококалорійними та швидкозасвоюваними продуктами. Такі 
властивості роблять їх небажаними продуктами у харчуванні людей, 
що дотримуються дієти та хворих із порушенням вуглеводного та 
ліпідного обмінів. Вирішення цієї проблеми можливе шляхом 
використання в технологіях цукрових кондитерських виробів 
натуральних цукрозамінників. 

Кокосовий цукор  продукт, який отримують із соку кокосової 
пальми. Через те, що він піддається мінімальній технологічній обробці, 
а сировина, з якої він виготовляється не проходить обробки зовсім, 
кокосовий цукор хоч і є досить калорійним продуктом, але має у 
своєму складі не лише вуглеводи, а й мінеральні речовини, вітаміни 
групи В, інулін, глютамін та інозитол. Показник глікемічності 
кокосового цукру менше, ніж у білого цукру. Органолептичні 
показники кокосового цукру відрізняються від тростинного чи 
бурякового цукрів. Насамперед це карамельний колір, а також 
присмак, що притаманний карамелі, іноді з горіховим присмаком. Ці 
властивості зумовлюють можливість використання кокосового цукру 
для створення цукрових кондитерських виробів із новим смаком, 
кольором, ароматом та зниженим показником глікемічності.  

Науковцями проведені дослідження щодо використання 
кокосового цукру та фруктози у технології маршмелоу. Розроблено 
рецептуру маршмелоу, яка передбачає заміну цукру білого 
кристалічного на кокосовий цукор та фруктозу. Уведення даних 
інгредієнтів до складу маршмелоу надає готовим виробам світло 
коричневого кольору, покращує смак та запах, а саме надає приємного 
карамельного смаку. Показник глікемічності нового виду маршмелоу 

знижується майже на 30%, калорійність  на 5% порівняно з 
продуктом-аналогом на основі білого цукру. Крім того, одержані 
вироби характеризуються підвищеною харчовою цінністю.  
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Таким чином, кокосовий цукор доцільно використовувати у 

технології зефіру для покращення органолептичних показників якості, 

зниження глікемічності та підвищення харчової цінності готових 

виробів. 

 

 

ХЕМОМЕТРІЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЧАЮ 

 

Білан Д.Д., гр. ХТД-75м  
Наукові керівники: канд. хім. наук, доц. С.М. Губський, 

ст. викл. О.В. Добровольська 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Чай є одним з найбільш вживаним у повсякденному житті 

сучасної людини напоєм. Оцінювання якості чаю сьогодні проводять 

традиційними методами, які не лише вимагають значних трудозатрат, 

а й не дають повної картини у контексті якість – ціна. Тому розробка й 

застосування нових методів і підходів для удосконалення оцінювання 

якості чаю є актуальною задачею. 

Мета дослідження – визначення критеріїв для оцінювання якості 

чаю об’єктивними методами із застосуванням інструментарію 

хемометричного аналізу. Об’єкти дослідження – чаї натуральні чорні 

та зелені, крупнолистові, байхові, пакетовані, вищого, першого та 

другого сортів, різних торгових марок, представлених у торгівельній 

мережі м. Харків. 

Аналіз літературних джерел показав, що протягом останніх 

десятирічь спостерігається зростання наукового інтересу до чаю, 

пов’язане, передусім, із встановленням антиоксидантної активності 

природніх флавоноїдів (катехіну, кверцитину, рутину та ін.), 

фенолкарбонових кислот, аскорбінової кислоти, що містяться в ньому. 

Тому для оцінювання якості чаю все частіше застосовують об’єктивні 

методи хімічного аналізу: хроматографічні, спектофотометричні, 

флуориметричні тощо. 
Для проведення експериментальної частини дослідження 

застосовувались загальноприйняті й профільні методи аналізу чаю. 
Вміст аскорбінової кислоти у чайних напоях визначали 
кулонометрично, вміст флавоноїдів і танідів – спектрофотометрично. 
Обробку експериментальних даних проводили з використанням пакету 
прикладних програм Statistica, Microsoft Excel. Для застосування 
методів хемометрії показники якості чаю умовно поділили на дві 
групи. До першої увійшли показники, величини яких можна поміряти 
(наприклад, вміст вітаміна С, флавоноїдів, танідів тощо). До другої – 
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економічні показники (наприклад, середня роздрібна ціна, пакування, 
виробник тощо).  

Результатом проведеного дослідження стало визначення певних 
закономірностей, цікавих для обговорення з метою подальшого 
впровадження для оцінювання якості чаю об’єктивними методами. 
 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАПІВФАБРИКАТУ 
ЯБЛУЧНО-БУРЯКОВОГО В НОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ДЕСЕРТІВ 

 

Васюніна Л.М., гр. ХТДз  
Наукові керівники: канд. хім. наук, доц. С.М. Губський, 

ст. викл. І.М. Гурікова 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Від фр. Desserrer – робити ненапруженим, розкутим, легким. 
Цим французьким терміном прийнято називати завершальні блюда 
столу, незалежно від того, якими вони є по порядку подачі – третіми 
або п’ятими.  

Десерти повинні не тільки «проштовхувати» їжу, але і 
тонізувати загальний стан, прискорювати процес травлення і знімати 
відчуття тяжкості після обіду. 

З метою розширення асортименту солодких десертів, 
покращення органолептичних показників та надання профілактичних 
властивостей продукту нами розроблено рецептури десертів з 
використанням напівфабрикатів підвищеної харчової цінності.  

З аналізу даних органолептичної оцінки десертів можна зробити 
висновок про безумовну перевагу розроблених страв над традиційними. 

Аромат солодких страв створюється за рахунок використання 
натуральної ароматичної сировини, а саме листя груші, черемшини, 
вишні, чорної смородини, вишні, тому на основі однієї технологічної 
карти можливо створення п’яти десертів, що будуть характеризуватися 
різними органолептичними показниками. 

Але органолептична оцінка не є єдиним критерієм якості 
десертів. Важливе значення має підвищення їхньої харчової цінності 
та біологічної активності за рахунок поліфенольних сполук, що 
містяться у плодоовочевих компонентах розроблених десертів, 
зокрема катехінів і оксикоричних кислот у яблучному соку, 
бетацианідінів буряка та біофлавоноїдів ароматичної сировини. 

Отже, маркетингові дослідження дозволили виявити сегмент 
солодких страв, які є у недостатній кількості на ринку України. 
Розроблено технології десертів на основі напоїв з підвищеним вмістом 
БАР. Здійснено їх органолептичну оцінку, досліджено харчову 
цінність та біологічну активність.  
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ШРОТУ ВИНОГРАДНИХ 

КІСТОЧОК У ТЕХНОЛОГІЯХ БОРОШНЯНИХ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ  

 

Вєкін О.О., гр. МТХ-19 

Науковий керівник – канд. техн. наук Г.В. Запаренко 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Борошняні кондитерські вироби традиційно користуються 

значним попитом у населення та є рентабельною продукцією для 

виробників. Вони характеризуються високою споживною цінністю, 

хоча і містять недостатню кількість таких життєво важливих 

нутрієнтів, як харчові волокна, а також мікронутрієнти та вітаміни; 

мають надмірно високу енергетичну цінність. У зв’язку з цим 

актуальним завданням виробників кондитерської продукції є пошук 

шляхів удосконалення технологій борошняних кондитерських виробів 

з підвищеним вмістом харчових волокон та біологічно активних 

речовин. Одним із шляхів вирішення цього завдання є застосування в 

технологіях кондитерських виробів шроту виноградних кісточок.  

Шрот виноградних кісточок (ШВК) являє собою 

тонкодисперсний порошок коричневого кольору з фіолетовим 

відтінком, а також смаком і ароматом, притаманним какао, родзинкам і 

чорносливу із вмістом жиру 8–9% і нижче. ШВК отримують у 

результаті вилучення з виноградних кісточок олії методом холодного 

пресування з подальшим підсушування виноградних вичавків за 

температури не більше 60 °С, подрібненням та сепарацією. Численні 

наукові дослідження свідчать, що шрот виноградних кісточок є цінним 

джерелом вітамінів С, групи В, РР, Е, а також таких мінеральних 

речовин, як калій, залізо, мідь, марганець, цинк, фтор. 

На сьогоднішній день науковцями запропоновано технології 

пісочних, бісквітних виробів, а також шоколадних глазурей із 

використанням шроту виноградних кісточок. Добавку додають, як 

правило у кількості 7–15% від маси борошна пшеничного, що дозволяє 

отримати вироби з підвищеним вмістом харчових волокон, вітамінів та 

мінеральних речовин у готовій продукції. У той же час залишається 

недостатньо вивченим питання можливості використання шроту 

виноградних кісточок у технології кексів підвищеної харчової та 

біологічної цінності, що становитиме предмет подальших досліджень.  
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Для поліпшення харчового статусу людини актуальним стало 

введення до раціону харчування різноманітних дієтичних добавок. 
Однією з поширених добавок є полісол, що є натуральним продуктом, 
виготовленим із пророслих зерен злакових культур (солоду) ячменю, 
жита, вівса, пшениці, кукурудзи й ін. Полісол і добавки на його основі 
є джерелом таких цінних і життєво важливих нутрієнтів як вуглеводи, 
амінокислоти, вітаміни, макро- і мікроелементи. Тому актуальним є 
завдання визначення хімічного складу полісолу та дієтичних добавок 
на його основі. Метою роботи було теоретичне дослідження хімічного 
складу дієтичної добавки полісол, представленої на ринку харчових 
інгредієнтів України. 

Згідно з літературними даними дієтичні добавки на основі 

полісолу містять 7579% сухих речовин, у тому числі 3,54,5% 

білкових речовин, 6576% вуглеводів, 1,12,5% золи. Білкові 

речовини представлені високо- (4653%), середньо- (1522%) і 
низьмолекулярними сполуками. Вуглеводи полісолу включають гумі-
речовини, декстрини, мальтозу, мальтотриозу, мальтотетрозу, 
сахарозу, глюкозу, фруктозу, ксилозу.  

Вітамінний профіль полісолу включає вітамін С (11402280 мкг/г), 

тіамін (3,04,0 мкг/г), рибофлавін (3,18,0 мкг/г), пантотенову кислоту 

(3235 мкг/г), піридоксин (6,26,5 мкг/г), нікотинову кислоту (120375 

мкг/г), біотин (0,300,65 мкг/г). Основними мінеральними елементами 
полісолу є Молібден, Цинк, Селен, Бор, Хром, Ванадій, Манган, 
Ферум, Купрум, Йод, Флуор, Силіцій, Калій, Магній, Кальцій, Фосфор. 

Застосувують такі добавки індивідуально та у складі зокрема, 
хлібопекарських і кондитерських виробів. Вони інтенсифікують 
технологічний процес, поліпшують схожість, аромат, колір і 
подовжують термін зберігання хлібобулочних виробів. Застосування 
добавок на основі солодових екстрактів позитивно впливає на 
біохімічні та мікробіологічні процеси, підвищує газоутворення в тісті. 
Таким чином, розробка харчових продуктів із використанням полісолу 
є перспективним напрямом створення продукції оздоровчої 
спрямованості.  
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Останнім часом усе більшого розповсюдження на вітчизняному 

ринку борошняних кондитерських виробів набуває новий вид 
продукції – мафіни. Принципово технології кексів і мафінів не 
відрізняється, щоправда останні мають невелику масу (60–70 г) та 
виготовляються з меншим вмістом жиру і цукру. Але для вітчизняного 
споживача традиційно більш звичними та зрозумілими є кекси.  

У зв’язку з розширенням можливостей використання у складі 
борошняних виробів нових компонентів, зокрема добавок рослинного 
походження, з’явилась можливість розробки нових сучасних 
технологій виробництва кексів с заданими функціональними 
властивостями. 

Метою представленої роботи є розробка технології кексу 

«GREEN PLEASURE», з використанням концентрату соняшникового 
зерна. 

Концентрат соняшникового зерна є вторинним продуктом при 
виробництві соняшникової олії та характеризується високими 
показниками харчової цінності та біологічної активності за рахунок 
вмісту значної кількісті білка (~35%, до 63%), клітковини (~15%), 
мінералів (кальцій, фосфор), вітамінів (Е, група В) і поліфенолів  
(2–5%), 70% яких становить хлорогенова кислота. Саме присутність 
хлорогенової кислоти у складі концентрату є стримуючим фактором 
при використанні його у борошняних виробах. Під час випікання та 
зберігання виробів продукти деградації хлорогенової кислоти 
утворюють нерівномірне буро-зелене та коричневе забарвлення 
виробів, що негативно впливає на споживчі властивості виробів. 

При розробці нової технології куксу «GREEN PLEASURE», з 

використанням концентрату соняшникового зерна були застосовані 

відповідні технологічні прийоми, завдяки яким отримано продукт з 

заданими функціональними властивостями та високими смаковими 

показниками. Крім того кекс має смарагдове забарвлення, що може 

бути незвичним та привабливим для споживачів. 
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Указ президента України 722/2019 Про Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року вимагає забезпечити дотримання Цілей 

сталого розвитку України на період до 2030 року. Серед цілей сталого 

розвитку зазначено: подолання голоду, досягнення продовольчої 

безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку 

сільського господарства; забезпечення здорового способу життя та 

сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці; забезпечення 

всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення 

можливості навчання впродовж усього життя для всіх; забезпечення 

переходу до раціональних моделей споживання і виробництва. 

Відповідальне споживання (responsible consumption – англ.), або 

розумне споживання, стале споживання – поняття в економіці, яке 

передбачає економне використання ресурсів для задоволення 

необхідних потреб. 

На цей час лише частина споживачів готова до сталого 

споживання, тобто споживання, яке б не завдавало шкоди ані самому 

споживачеві, ані екологічній системі, де він мешкає. Нажаль, це 

відбувається не лише через неготовність пересічного громадянина до 

сталого споживання. Чому? Відповідь проста: «Смаки та уподобання 

споживача більшою мірою диктує на сам споживач, а ринок». Саме 

виробники нав’язують громадськості через медіа канали думки щодо 

популярності чи непопулярності тих чи інших товарів, в тому числі й 

харчових. Що в подібній ситуації може зробити споживач? Він має 

зрозуміти, що він є дуже впливовим фактором. Він «голосує» за той чи 

інший товар. І якщо товар не продається, його виробництво стає 

нерентабельним. Таким чином, бажання споживачів отримувати більш 

якісні та більш безпечні послуги, поінформованість споживачів щодо 

їх прав, збільшення рівня вибагливості клієнтів відносно якості 

продуктів харчування, критичне мислення та медіа грамотність є 

інструментами які з одного боку допоможуть споживачеві стати 

насправді свідомим, а з іншого вищезазначені фактори є 

інструментами, завдяки яким споживач може впливати на ринок, в 

тому числі й на ринок харчових продуктів.  
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Десертна продукція належить до висококалорійних продуктів. 

Завдяки її нерегульованому споживанню постійно зростає кількість 

хворих на цукровий діабет, ожиріння, атеросклероз, серцево-судинні 

захворювання. Аналіз хімічного складу десертної продукції свідчить 

про її незбалансованість, що пов’язано з високим вмістом жирів, 

вуглеводів та відносно низьким – білків, харчових волокон тощо. Це 

спонукає до створення нової продукції із поліпшеними споживними 

властивостями та зниженою енергетичною цінністю. Для цього у 

рецептурах десертів широко використовуються нові інгредієнти. Так, 

на сучасному етапі розвитку ринку ефективно використовується 

сировина, яка збагачує продукцію білками, харчовими волокнами, 

вітамінами, мінеральними  речовинами, поліненасиченими жирними 

кислотами, антиоксидантами, олігоцукридами та пробіотиками. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування десертної 

продукції оздоровчого призначення, доцільність застосування та вплив 

КСБ-УФ на формування цільових властивостей продукції.  

Десертна продукція, виготовлена за традиційними технологіями, 

містять до 15% білків, проте вона здебільшого має недостатньо 

збалансований амінокислотний склад. Тому додавання сироваткових 

білків у харчові продукти, особливо актуально в наш час, коли гостро 

відчувається недолік у повноцінних білків у харчовому раціоні 

населення.  

Концентрати сироваткових білків, одержані у процесі 

ультрафільтрації, можна використовувати не лише при заміні сухого 

молока, але й у кондитерських виробах, майонезах, морозиві, 

продуктах спортивного та оздоровчого харчування, включаючи білкові 

суміші, під час виробництва кисломолочних та сиркових виробів тощо. 

Амінокислотний склад концентратів сироваткових білків має 

позитивний вплив на функції шлунково-кишкового тракту і його 

мікрофлору, структуру тіла (співвідношення м’язів та жиру), 

енергетичний метаболізм, імунітет, запальні процеси, а також сприяє 

зниженню маси тіла, підвищенню фізичної активності та синтезу білка 

м’язових тканин 
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Сушені овочі – це продукти, які піддають термічній обробці, 

видаливши зайву вологу, щоб забезпечити їх зберігання. У свіжих 

овочах міститься близько 80–90% води. З цієї причини вони є 

швидкопсувними продуктами, які дуже швидко в’януть і гниють. 

Якщо зменшити масову частку рідини в овочах на 12–15%, то у них 

з’явиться можливість протистояти впливу різних мікроорганізмів.  

З метою вивчення мікробіологічних показників зразків сушених 

вичавок з овочевої сировини, кафедрою хімії, мікробіології та гігієни 

харчування ХДУХТ проводилось дослідження двох зразків сущених 

вичавок:  

Зразок 1. Вичавки з моркви висушені за умов вакуумування при 

постійному вібраційному перемішуванні при режимах роботи 

сушарки: амплітуда 0,005 м, частота 8 Гц. 

Зразок 2. Вичавки з моркви висушені за умов вакуумування при 

постійному вібраційному перемішуванні при режимах роботи 

сушарки: амплітуда 0,009 м, частота 8 Гц. 

Згідно з МБТ N5061-89, п. 6.2.1. «Овочі сухі» даний вид 

продукції повинен відповідати наступним мікробіологічним 

показникам: КМАФАМ (кількість мезофільних аеробних та 

факультативно анаеробних мікроорганізмів) КУО в 1 гр. не більще чим 

5х105; БГКП (бактерії групи кишкової палочки), маса продукту, в якій 

наявність не допускається – 0,01 гр.; кількість плісняви у 1 гр. не 

більше чим 100 – 1000 КУО,згідно п. 6.2.4. «Спеції та пряності».  

У результаті проведених досліджень отримали результат:  

Зразок 1. Вичавки з моркви висушені за умов вакуумування при 

постійному вібраційному перемішуванні при режимах роботи 

сушарки: амплітуда 0,005 м, частота 8 Гц.  – мікробіологічні показники 

у межах норми.  

Зразок 2. Вичавки з моркви висушені за умов вакуумування при 

постійному вібраційному перемішуванні при режимах роботи 

сушарки: амплітуда 0,009 м, частота 8 Гц. – мікробіологічні показники 

у межах норми.  
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Сьогодні складне соціально-економічне становище в державі все 

більше вносить негативні корективи в харчування 

військовослужбовців, що проявляється в недостатньому споживанні 

повноцінної за вмістом білка, поліненасичених жирних кислот, 

вітамінів, мінеральних речовин їжі, і, як наслідок – зниження 

фізичного розвитку та прогресування аліментарної та аліментарно 

обумовленої патології. Раціональне харчування військовослужбовців 

посідає одне з чільних місць у забезпеченні належного рівня 

боєздатності військ, формуванні соціально-психологічної атмосфери у 

військових колективах. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування борошняної 

кондитерської продукції спеціального призначення для 

військовослужбовців.  

Дослідженням реальних раціонів військовослужбовців виявлено, 

що вміст ессенціальних речовин не задовольняє потреби, які вимагає 

раціональне повноцінне харчування для цієї категорії людей. 

Фактично зовсім не споживаються соки, кисломолочні продукти, 

кондитерські вироби, страви з м’яса свинини та яловичини, хоча ці 

продукти несуть більшу кількість біологічно активних нутриєнтів та є 

джерелами фізіологічно-функціональних речовин (повноцінні білки, 

харчові волокна, вітаміни). Враховуючи фактичну формулу раціону 

харчування військовослужбовців (1:1,3:4,6), виявлено суттєву різницю 

в споживанні нутриєнтів та вітамінів. Це свідчить про нестачу в 

харчуванні білків - 16%, жирів – 13%, вуглеводів – 30%, харчових 

волокон – 21%, вітаміну А (ретинолу) – 29%, вітаміну Е (токоферолу) 

– 21%, вітаміну С (аскорбінової кислоти) – 27%, вітаміну D 

(кальциферолу) – 43%, вітамінів групи В, а саме: В1 (тіамін) – 37%, В2 

(рибофлавін) – 14%, В5 (пантотенова кислота) – 32%, В6 (піридоксин) – 

39%, В9 (фолієва кислота) – 65%. Проектування пісочного тіста 

спеціального призначення для військовослужбовців проводили на 

підставі формули харчування військовослужбовців, розробленої згідно 

норм загальновійськового добового раціону харчування 

військовослужбовців строкової служби збройних сил України.  
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Солодкі соуси широко використовуються на підприємствах 

ресторанного бізнесу для оформлення готових десертів та солодких 

страв, а також для надання блюдам особливих відтінків смаку. Деякі 

солодкі соуси також додають до страв з м’яса або птиці. 

Соуси класифікують за температурою подачі (холодні, гарячі), 

солодкі соуси, салатні заправки, пасти, а також розрізнять основні 

соуси (білий, червоний, сметанний та інш.). 

До окремої групи відносяться солодкі соуси, які виробляють з 

різноманітних фруктово-ягідних відварів, соків, молока, червоного 

вина. У якості додаткової сировини використовують цукор, ванілін, 

шоколад, какао, а також картопляний крохмаль, у тому числі 

модифікований, або муку для згущування соусу. 

Саме за рахунок використання плодово-ягідної сировини 

відбувається формування органолептичних показників соусів. 

Для збереження природного кольору, смаку та аромату 

плодових компонентів необхідно забезпечити умови стабілізації 

рослинних поліфенолів за рахунок оптимізації компонентного складу, 

технологічних прийомів та режимів виробництва. 

Метою розробки солодких соусів є використання доступної 

районованої сировини, а саме бурякового та яблучного соків, а також 

пряно ароматичних добавок листя вишні та чорної смородини у 

вигляді сублімованого водорозчинного порошку, та забезпечення 

максимального збереження полі фенольних сполук нативної сировини. 

Проведені спектральні та фотометричні дослідження кількісного 

та якісного складу Р-вітамінних сполук яблучно-бурякового соку та 

розроблених соусів з пряно ароматичними добавками. У результаті 

було встановлено, що вміст полі фенольних сполук у вихідних соках 

та готових соусах суттєво не відрізнявся, що обумовлено 

використанням у їх складі рослинних добавок, які володіють 

антиоксидантними  властивостями та технологічних прийомів, 

направлених на запобігання окислювальних процесів БАР. 
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Устриці – витончений, вишуканий і вельми дорогий делікатес, 

який цінується не тільки за свій смак, але і за свої небувалі корисні 

властивості. Що примітно, устриць їдять свіжими, прямо з раковин, 

злегка збризкуючи лимонним соком. Варто зазначити, що особлива 

цінність устриць в їх свіжості, молюсків їдять практично живцем. За 

своїми біологічними особливостями двостулкові молюски-устриці є 

активними фильтраторами, в процесі своєї життєдіяльності 

накопичують в тілі мікроорганізми з навколишнього середовища. Одна 

особина виду Fine de Claire залежно від температури може 

профільтрувати від 1 до 3 л води у годину. Тому в устрицях, 

вирощуваних в схильних до антропогенного забруднення районах, 

можуть зустрічатися патогенні для людини бактерії і віруси. Кулінарні 

вироби з устриць є швидкопсувними продуктами, якість їх залежить 

від обсіменіння устриці-сирцю.  

З метою подовження строку споживання устриць у сирому 

вигляді, кафедрою хімії, мікробіології та гігієни харчування ХДУХТ 

проводиться дослідження антимікробної активності препарату 

«Магнетофуд» на устрицях Fine de Claire. На сьогоднішній день було 

досліджено 26 устриць, 13 – контрольна група та 13-після обробки 

препаратом «Магнетофуд» у розведенні 2х10-9моль з  експозицією 24 

години. Дослідження проводили на 2% м’ясо-пептонному агарі. Було 

зроблено розведення для посіву на МПА у співвідношенні 10-3 та 10-4, 

що відповідає вимогам до п.3 «Рыба, рыбные и другие продукты моря» 

МБТ-5061. Після термостатування при T=37 °С протягом 48 годин 

отримали результат. Проводили підрахунок КУО з подальшим 

виготовленням та мікроскопуванням препаратів.  

В результаті проведених досліджень отримали результат: на 

всіх чашках з посівами контрольних та опитних груп була виявлена 

ідентична кількість КУО. У випадку антимікробної дії препарату 

«Магнетофуд» повинно було спостерігатися зниження мікробної 

активності. Таким чином установлено, що препарат «Магнетофуд» у 

заданій концентрації не проявляє антимікробної дії.  
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Через порушення структури харчування та низький рівень 

продовольчої безпеки переважна більшість жителів України (більше 80 

відсотків) має дефіцит вітаміну D. 

За результатами анкетування студентів ННІХТБ ХДУХТ було 

оцінено ставлення до ряду харчових продуктів, що містять вітамін D та 

визначено частоту їх вживання. Оцінювання відбувалося за 5-бальною 

рейтинговою шкалою. Статистична обробка анкет проводилася за 

допомогою програми SPSS. 

За результатами анкетування знайдено α-коефіцієнти Кронбаха, 

які дають можливість проаналізувати пункти анкети на узгодженість. 

Виявилось, що вони дорівнюють 0,912 для ставлення до продукту та 

0,896 для частоти споживання. Це свідчить про високу узгодженість 

пунктів анкети щодо частоти вживання та харчових переваг продуктів 

багатих на вітамін D. Аналіз середніх значень результатів анкетування 

по кожному продукту показує, що є певна кореляція між споживанням 

і харчовими уподобаннями. Хоча, споживання продуктів, багатих 

вітаміном D знаходиться на більш низькому рівні, ніж бажання 

респондентів їх споживати. Практично повністю збігаються харчові 

переваги і частота споживання по таким продуктах як риб'ячий жир і 

яйця курячі. Деякі продукти, такі як чорна і червона ікра, респонденти 

готові споживати, але не роблять цього. Причинами більш низького 

споживання, ніж хотілося можуть бути цінова недоступність продукту 

і недовіра до якості. 

Розраховані дисперсії пунктів анкети показують, що для деяких 

продуктів збігаються оцінки частоти споживання і ставлення до 

продукту. А для деяких продуктів спостерігається дуже високий 

розкид оцінок, що свідчить про те, що на харчові переваги має великий 

вплив соціальний статус і особистісні характеристики респондента. 

Отримані результати дозволяють стверджувати, що продукти, 

багаті вітаміном D майже не входять в коло переваг студентів, які 

взяли участь в дослідженні. 
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Мембранні технології відіграють велику роль у процесах 

водопідготовки та водоочистки. На цей час велика увага науковців 

приділяється вивченню можливості формування вуглецевих шарів на 

поверхні мембран на основі оксиду алюмінію з метою надання їм 

електропровідних і іоноселектівних властивостей. Так в якості 

вихідного матеріалу використовуються нановолокна Al2O3 Nafen (ANF 

Technologies), синтез мембран здійснюється вакуумної фільтрацією 

колоїдного розчину нановолокон з наступною термообробкою. Для 

формування вуглецевого шару обраний перспективний для отримання 

одношарового і багатошарового оксиду графена метод 

некаталітичного хімічного осадження з газової фази (CVD). 

Дослідження методами електронної мікроскопії підтверджує 

можливість використання даного підходу для отримання 

багатошарових вуглецевих шарів без використання додаткових 

каталізаторів. В результаті CVD на волокнах Nafen формуються 2-5 

вуглецевих шарів загальною товщиною до 4 нм, при цьому 

електропровідність мембран зростає в 109 разів. Результати ІК, КР і 

РФ спектроскопії показують, що варіювання умов CVD синтезу (Т, Р, 

прекурсор вуглецю) дозволяє змінювати кількість вуглецевих шарів і 

склад функціональних груп одержуваних покриттів, що дає 

можливість управління іоноселективними властивостями мембран. 

Нанесення вуглецевого шару на мембрани з волокон Nafen дозволяє 

отримати аніон-селективні мембрани з числами перенесення до 0.94 

для аніону і 0.06 для катіона (для KCl). Отримані мембрани можуть 

бути застосовані в області ультрафільтрації та поділу заряджених 

компонентів, а також в якості матеріалів з керованою іонною 

селективністю. 
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Стан харчування в значній мірі визначає здоров’я людини 

забезпечуючи його оптимальний ріст і розвиток, повноцінну 

репродуктивну функцію, адаптаційні можливості, а також тривалість 

активної працездатності і життя. Різні дефекти харчування є головним 

«патогеном» в сучасному людському суспільстві, що обумовлено 

чотирма типами порушень: недостатнє харчування, надмірне 

харчування, неповноцінне харчування і вживання в їжу хімічно 

забруднених продуктів.  

Харчова промисловість України також повинна запропонувати 

нові продукти, які мають оздоровче призначення. Використання 

білкової сировини при виробництві кондитерської продукції дозволяє 

не тільки збагатити їх функціональними інгредієнтами, підвищити 

засвоюваність, а й отримати продукти, які відповідають фізіологічним 

нормам харчування. Нині дослідження науковців присвячуються 

розробці нових і вдосконаленню наявних рецептур і технологій 

кондитерських виробів оздоровчого призначення. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування кондитерських 

виробів оздоровчого призначення, доцільність застосування та вплив 

КСБ-УФ на формування цільових властивостей продукції.  

У результаті інформаційно-аналітичного пошуку нами виявлено, 

що до джерел незамінних амінокислот належать вторинні молочні 

сировинні інгредієнти, ефективність вживання яких для профілактики 

білкової недостатності доведена українськими вченими. В основі 

технологій створення оздоровчих харчових продуктів лежить 

модифікація традиційних, що забезпечує підвищення вмісту в них 

корисних інгредієнтів до рівня, зіставного з фізіологічними нормами їх 

споживання (за різними джерелами 10–50% від середньої добової 

потреби. Для виготовлення кондитерських виробів високої якості та 

біологічної цінності необхідно, щоб даний виріб мав збалансований 

амінокислотний склад за низкою незамінних амінокислот.  

Розроблені кондитерські вироби оздоровчого призначення 

можливо використовувати в раціоні як для профілактики захворювань, 

так і для загального оздоровлення організму. 



 83 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАРШМЕЛОУ 

НА ОСНОВІ КОКОСОВОГО ЦУКРУ ТА ФРУКТОЗИ 

 

Ткаченко О.В., гр. ГРС-39  

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. І.С. Пілюгіна 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Одним із пріоритетних напрямків удосконалення технології 

маршмелоу є використання натуральних цукрозамінників, що 

дозволяють покращити органолептичні властивості готових виробів, 

зменшити їх глікемічність та калорійність, підвищити харчову 

цінність. Визначення умов та строків зберігання нових виробів є одним 

із заключних етапів технологічного циклу. 

Мета роботи  дослідити сорбційні властивості маршмелоу на 

основі кокосового цукру та фруктози. 

У дослідженнях використовували маршмелоу на основі 

кокосового цукру, фруктози та маршмелоу на основі цукру білого. 

Визначення зміни маси зразків здійснювали за різних значень 

відносної вологості повітря під час зберігання протягом 28 діб за 

температури 15–18 °С. 

Аналіз експериментальних даних свідчить, що зміна маси 

зразків маршмелоу залежить від відносної вологості повітря. Характер 

зміни маси однаковий, як для нового виду маршмелоу, так і для 

маршмелоу на основі цукру білого. 

За відносної вологості повітря 40% зразки маршмелоу 

втрачають вологу. Через 28 діб зберігання маса зразків маршмелоу 

зменшується на 12–14%. При зберіганні виробів за вологості повітря 

60% маса маршмелоу зменшується на 7–10%.  

При зберіганні маршмелоу за відносної вологості повітря 80% 

маса виробів як на основі цукру білого, так і на основі кокосового 

цукру та фруктози залишається майже без змін.  

Зберігання зразків за вологості повітря 90% супроводжується 

поглинанням вологи і збільшенням маси виробів на 15–19%. 

Збільшення відносної вологості повітря до 96% призводить до більш 

інтенсивного поглинання вологи досліджуваними зразками. При цьому 

на 21 добі спостерігається суттєве погіршення мікробіологічних 

показників виробів  з’являється зелена пліснява. 

Таким чином, установлено, що використання кокосового цукру 

та фруктози у технології маршмелоу не змінює сорбційні властивості 

виробів.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЕКСТРАКЦІЇ ФЕНОЛЬНИХ 

РЕЧОВИН ІЗ ЧЕРВОНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ 

 

Уварова Т.В., гр. 5ХТв 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.І. Мамай  

Херсонський національний технічний університет 

 

Під час приготування червоних вин найважливішою 

технологічною операцією є екстракція фенольних, в тому числі і 

барвних речовин з шкірки винограду. Для отримання якісного вина 

необхідний не тільки виноград технологічної зрілості, але і вміння 

вилучати і зберігати корисні компоненти, що є складним масообміним 

процесом при виробництві виноматеріалу. 

Для екстрагування фенольних і барвних речовин з шкірки 

винограду при виробництві червоних столових вин в даний час 

використовуються різні технологічні прийоми і способи: настоювання 

нагрітої м’язги протягом тривалого часу, екстрагування м’язги 

гарячим суслом, обробка цілого виноградного грона інфрачервоними 

променями, вуглекислотна мацерація м’язги, холодна мацерація 

м’язги, обробка м’язги ферментними препаратами, обробка м’язги 

низькочастотною вібрацією. 

Метою даної роботи є дослідження різних способів екстракції 

фенольних речовин зі шкірки винограду червоних сортів. 

Предметом досліджень був виноград сортів: Каберне-Совіньйон, 

Мерло, Сапераві, сусло і виноматеріали, вироблені із зазначених сортів 

винограду в лабораторних умовах. 

Встановлено зміни концентрації фенольних речовин в 

залежності від методів впливу на м’язгу: теплового, ферментативного, 

механічного і кріомацерації.  

Використання кріомацерації дозволяє поліпшити інтенсивність 

забарвлення і органолептичні властивості червоних вин, за рахунок 

екстрагування антоціанів. Виноматеріали які проходять кріообробку 

набувають стійкості до біологічних помутнінь, знижується 

концентрація винної і яблучної кислоти. У результаті кріообробки 

покращуються смак і аромат виноматеріалів і вин, усувається прояв 

таких вад і недоліків, як мишачий, прогірклий, сірководневий, відтінки 

цвілі. В результаті кріомацерації у виноматеріалі збільшується  

об’ємна частка етилового спирту. Метод кріомацераціі доцільно 

використовувати для виготовлення сухих столових вин.  

 

 



 85 

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

МАРШМЕЛОУ НА ОСНОВІ КОКОСОВОГО ЦУКРУ  

ТА ФРУКТОЗИ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ 
 

Фолуніна М.С., гр. ПТ-19, Титаренко М.В., гр. ГРС-39 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. І.С. Пілюгіна 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Цукрові кондитерські вироби піноподібної структури 

користуються широким попитом серед населення. Однак, більшість із 

них містить значну кількість цукру, надмірне споживання якого у 

поєднанні зі стресами, незбалансованим раціоном харчування 

приводить до зниження імунітету, появи надлишкової маси тіла, 

ожиріння. Перспективним шляхом вирішення цієї проблеми є 

виробництво кондитерських виробів із використанням натуральних 

цукрозамінників. 

На кафедрі хімії, мікробіології та гігієни харчування ХДУХТ 

удосконалено технологію маршмелоу з використанням кокосового 

цукру та фруктози, що дозволило одержати вироби зі зниженою 

глікемічністю та калорійністю. Введення нових інгредієнтів до 

рецептурного складу виробів впливає на показники їх якості та може 

привести до зміни терміну зберігання готових виробів. Тому оцінка 

впливу кокосового цукру та фруктози на якість маршмелоу та 

обґрунтування умов їх зберігання є актуальними завданнями.  

Мета роботи  визначити фізико-хімічні показники якості 

маршмелоу на основі кокосового цукру та фруктози під час зберігання.  

Зразки нового виду маршмелоу зберігали протягом 30 діб за 

наступних умов: температура  18±2 °С, відносна вологість  не більше 

75%, пакування  поліетиленова плівка або поліетиленова плівка та 

картонна коробка. За контрольні значення прийняті фізико-хімічні 

показники якості свіжовиготовленого маршмелоу на основі кокосового 

цукру та фруктози. Під час проведення експерименту контрольними 

точками були: 7-й, 15-й, 22-й та 30-й дні.  

Установлено, що під час зберігання маршмелоу показник 

загальної кислотності змінюється несуттєво. Через 30 діб зберігання 

вологість виробів залишається на рівні 80–82% від початкової, густина 

маршмелоу зменшується до 0,46–0,48 гсм3 залежно від виду 

пакування. 

Доведено, що наприкінці терміну зберігання фізико-хімічні 

показники якості маршмелоу на основі кокосового цукру та фруктози 

знаходяться в регламентованих нормативною документацією межах. 
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ВИКОРИСТАННЯ КУПАЖОВАНИХ ОЛІЙ У ВИРОБНИЦТВІ 

СОУСІВ ЕМУЛЬСІЙНОГО ТИПУ 

 

Щербина А.Ю., гр. ХТД-75м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.І. Упатова  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Жирові емульсійні продукти є важливим компонентом у 

харчуванні людини. Біологічна ефективність жирів визначається, з 

одного боку, структурними характеристиками жирних кислот, з 

іншого – їх співвідношенням. Особлива роль у складі жирів належить 

ессенціальним поліненасиченим жирним кислотам (ПНЖК), які 

представлені у харчових продуктах двома основними класами – 

родини ω-3 та ω-6. Згідно з рекомендаціями дієтологів потреба 

організму людини в ПНЖК становить 11 г/добу, зокрема в ω-3 жирних 

кислотах становить 1–1,5 г/добу, в ω-6 – не більше ніж 10 г/добу. 

Отже, більшість вчених вважають, що оптимальною у біологічному 

відношенні формулою збалансованості ПНЖК є співвідношення родин 

ω-6:ω-3 як 10:1 у раціоні здорової людини, а для лікувально-

профілактичного харчування – від 3:1 до 5:1. 

Сьогодні, як свідчать аналітичні дослідження, спостерігається 

зростання попиту на емульсійні соуси, які дозволяють розширювати 

асортимент, доповнювати склад та підвищувати біологічну цінність 

страв. Але корекція жирнокислотного складу емульсійних продуктів 

повсякденного вжитку стосовно збалансованості поліненасичених 

жирних кислот залишається ще актуальною. На наш погляд, саме 

купажування рослинних олій є найбільш ефективним і економічно 

виправданим прийомом конструювання жирових продуктів із заданим 

складом і співвідношенням ПНЖК, що відповідає формулі 

збалансованого харчування.  

Для одержання жирової основи соусів емульсійного типу зі 

збалансованим співвідношенням поліненасичених жирних кислот ω-6 

та ω-3, було використано рафіновані дезодоровані соняшникова, соєва 

та ріпакова олії. При виборі рослинних олій для купажування було 

враховано їх технологічні властивості, цінова політика та 

територіальна поширеність. Розрахунок рецептури купажованої олії 

проведено за допомогою розробленої програми в середовищі 

математичного пакету МаtLad. На підставі обчислень цієї програми, 

визначено оптимальне співвідношення вихідних олій у суміші з метою 

подальшого їх використання у технології емульсійних продуктів. 
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Секція 5. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ 
ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, РЕСТОРАННОГО 
БІЗНЕСУ ТА ТОРГІВЛІ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ БІЛКОВИХ 

НАНОДОБАВОК ІЗ НУТУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ПАРОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ТА ДРІБНОДИСПЕРСНОГО 

ПОДРІБНЕННЯ  

 

Біленко В.В., гр. ХТП-56 
Науковий керівник – ст. викл. Т.В. Котюк 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Мета роботи – вивчення якості дрібнодисперсних білкових 

нанодобавок нуту у формі пюре з використанням комплексної дії процесів 
паротермічної обробки та дрібнодисперсного подрібнення. Показано, що 

використання вказаних процесів призводить до термомеханодеструкції 

білку до окремих мономерів до α-амінокислот, які є нанорозмірні, тобто 

білок нуту трансформується у легкозасвоювану форму. 

В ХДУХТ на кафедрі харчових технологій продуктів з плодів, 

овочів і молока та інновацій у оздоровчому харчуванні в рамках 

наукової школи розроблено нанотехнологію дрібнодисперсних 

білкових нанодобавок із нуту.  

Установлено, що боби нуту серед іншої рослинної сировини 

відрізняються високим вмістом рослинного білку (від 20,7 г до 24,6 г), який 

має високу біологічну цінність (усі незамінні амінокислоти) і не 
поступається тваринному, також містить гетерополісахариди (пектинові 

речовини, целюлозу, крохмаль та ін.), які мають форму важкорозчинних 

наноасоціатів і нанокомплексів, тому усього на 30–45% засвоюються 

організмом людини. При вивченні якості нанодобавок із нуту у формі пюре 

з використанням паротермічної обробки та дрібнодисперсного подрібнення 

було виявлено збільшення ступінь вилучення з сировини зв’язаних форм 

біополімерів у нанокомплексах у вільний стан, збільшення вільних 

амінокислот, які є нанорозмірні і легко засвоюються живими організмами. 

Встановлено, що паротермічна обробка та дрібнодисперсне подрібнення 

нуту при отриманні із нього дрібнодисперсних добавок, супроводжується 

процесами термомеханодеструкції (руйнування за рахунок механічної 
енергії та паротермічної обробки), що призводить до руйнування білку (на 

45…48%) до окремих амінокислот.  

Таким чином доведено, що комплексна дія паротермічної обробки і 

дрібнодисперсного подрібнення на білок нуту дозволяє отримати 
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дрібнодисперсні білкові нанодобавки у формі пюре з високим вмістом 

рослинного білку у легкозасвоюваній формі, мають оригінальний смак та 

мають високу ступінь готовності  і можуть бути застосовані для широкого 

асортименту продуктів харчування, зокрема для спеціального та 

лікувально-профілактичного призначення.  

 

 

КРІОГЕННА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАМОРОЖЕНИХ 

ХЛОРОФІЛОВМІСНИХ ОВОЧІВ 
 

Близнюкова В.С., гр. ХТП-56 

Наукові керівники: д-р техн. наук, проф. Р.Ю. Павлюк, 

асист. О.С. Погарський  
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Робота присвячена розробці кріотехнології та вивчення якості 

заморожених хлорофіловмісних овочів (капусти броколі, 

брюссельської капусти, шпинату). Від традиційних нова технологія 
відрізняється застосуванням кріогенного заморожування з 

використанням рідкого азоту. Це дає змогу протягом року повністю 

зберегти БАР в заморожених хлорофіловмісних овочах (ХВО), 

оскільки відомо, що БАР в традиційно заморожених продуктах під час 

зберігання зменшується на 20–50%. 

Оцінку якості проводили під час розробки кріотехнології 

хлорофіловмісних овочів за вмістом біологічно активних речовин 

(хлорофілу, L-аскорбінової кислоти, β-каротину), а також за активністю 

окислювальних ферментів (пероксидази, поліфенолоксидази). 

Досліджено вплив традиційного заморожування (до 

температури –18 °С) та кріогенного заморожування (до температури –
18…–35 °С із застосуванням рідкого азоту) на ферментативну 

активність та вміст БАР хлорофіловмісних овочів. Встановлено 

режими кріогенного заморожування, при яких відбувається ефект 

«збагачення» продукту та паралельно відбувається інактивація 

ферментативної активності, зокрема пероксидази та поліфенлоксидази. 

Показано, що заморожені ХВО за вмістом БАР в 1,3–3,0 рази 

перевищують якість свіжої сировини (за вмістом L-аскорбінової 

кислоти – в 1,3 разу, хлорофілу – в 2,0 рази, β-каротину – в 3,0 рази). 
Таким чином, отримані результати досліджень дозволяють 

розглядати процес кріозаморожування хлорофіловмісних овочів як 
спосіб, що дає змогу максимально зберегти та вилучити БАР з вихідної 
сировини, інактивувати окислювальні ферменти та зберегти колір 
продукту. Встановлені режими були використані при розробці 
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кріотехнології заморожених продуктів з хлорофілвмісних овочів 
(капусти броколі, брюссельської капусти, шпинату). Нові заморожені 
продукти можна викор истовувати в харчуванні населення протягом 
року як джерело хлорофілу, L-аскорбінової кислоти, β-каротину та 
інших біологічно активних речовин протипухлинної, антиоксидантної, 
геропротекторної, імуномолюючої дії. 

 
 

ДРІБНОДИСПЕРСНІ ЗАМОРОЖЕНІ ДЕСЕРТИ  
З ВИКОРИСТАННЯМ КРІОПЮРЕ З ЯГІД  

І МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ 
 

Бондар А.Ю., гр. ХТП-56 
Наукові керівники: д-р техн. наук, проф. Р.Ю. Павлюк, 

доц. Н.П. Максимова 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Мета роботи – розробка заморожених комбінованих молочно-
рослинних десертів для оздоровчого харчування з використанням 
молочної сироватки та наноструктурованого пюре із ягід, що 
відрізняються рекордною кількістю БАР та мають високі смакові 
властивості. 

На кафедрі технологій продуктів з плодів, овочів і молока та 
інновацій в здоровому харчуванні ХДУХТ розроблена технологія 
отримання БАД у вигляді гомогенізованого пюре із ягід (вишні та 
чорної смородини), яка забезпечує не лише збереження всіх БАР, а 
також дозволяє отримати високовітамінні БАД з рекордною кількістю 
речовин антиоксидантної та імуномодулюючої дії. Установлено, що в 
100 г пюре міститься: L-аскорбінової кислоти 89,6 мг (із вишні) та 
463,2 мг (із чорної смородини), антоціанових речовин 2831,4 мг та 
4333,1 мг відповідно. Для виготовлення заморожених десертів як 
основу використовували молочну сироватку виробництва ТОВ 
«Богодухівський молзавод» та кисломолочний гомогенізований сир, а 
в якості добавки кріопюре із вишні та чорної смородини. Була 
підібрана композиція згущувачів (кукурузний крохмаль, харчовий 
желатин, пектин та інші ) для стабілізації консистенції заморожених 
десертів. 

Методом математичного моделювання було розроблено 
рецептури трьох видів заморожених десертів з додаванням пюре із 
вишні та чорної смородини: «Вітамінка», «Живинка», «Ягідка». 
Розроблено технологію заморожених десертів, підібрані оптимальні 
технологічні параметри, які максимально дозволяють зберегти 
кількість поживних речовин в готовому продукті та відрізняються 
високим вмістом БАР, які знаходяться в легкозасвоюваній формі. 
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Розроблені рецептури трьох видів заморожених десертів 

відрізняються від продуктів-аналогів високою біологічною цінністю. 

Так, у 100 г десертів міститься: антоціанових речовин 40–160 мг,  

L-аскорбінової кислоти 4,9–19,6 мг. Заморожені десерти пройшли 

апробацію на ТОВ СУІП «Полюс ЛТД». 

 

 

ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ СИРНИХ ЗАКУСОЧНИХ ПАСТ  

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КРІОПЮРЕ З ЧАСНИКУ,  

СЕЛЕРИ ТА ХРОНУ 
 

Бутко Ю.О., гр. ХТП-55м 

Науковий керівник – асист. К.В. Дудник  

Харківський державний університет харчування та торгівлі  
 

Робота присвячена визначенню якості сирних закусочних паст, 
отриманих з використанням кріопюре із часнику, селери та хрону. 
Інноваційна технологія останніх розроблена на кафедрі харчових 
технологій продуктів із плодів, овочів і молока та інновацій в 
оздоровчому харчуванні під керівництвом проф. В.В. Погарської та проф. 
Р.Ю. Павлюк. Нова технологія відрізняється від існуючих використанням 
кріогенного заморожування, низькотемпературного подрібнення 
рослинної сировини, що дозволяє вилучити біологічно активні речовини 
(БАР) із зв’язаного з біополімерами стану у вільний, який легко 
засвоюється живими організмами. Додавання до сирних закусок кріопюре 
із пряних овочів дозволить збагатити продукти такими 
фітокомпонентами, як L-аскорбінова кислота, ароматичні речовини, 
фенольні сполуки та дубильні речовини. 

У роботі вивчено фізико-хімічні показники та вміст БАР у 

нових сирних закусочних пастах (табл.). 

Таблиця 

Вміст БАР у нових сирних закусочних пастах (n=3, P≥0,95) 

Продукт 
Зразок  

№ 1 № 2 № 3 

Вміст вологи, % 36,7 38,9 37,0 

Жир, %  30,2 30,6 30,9 

Білок, %  23,7 22,4 21,1 

L-аскорбінова кислота, мг в 100 г 7,9  5,9 7,7 

Ароматичні речовини (за числом аромату), 

мл тіосульфату Na на 100 г продукту  44,3 54,4 59,0 

Загальний вміст фенольних сполук  

(за хлорогеновою кислотою), мг в 100 г  95,9 99,1 96,8 

Дубильні речовини (за таніном), мг в 100 г 153,2  166,4 171,9 
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Показано, що в складі нових сирних закусочних паст вологи 
36,7–38,9%, жиру 30,2–30,9%, білка 21,1–23,7%. Встановлено, що 
споживання 100 г нових сирних закусочних паст дозволяє спожити 
1/6–1/8 добової потреби в L-аскорбіновій кислоті (5,9–7,9 мг в  
100 г), добову потребу в фенольних сполуках (дубильних речовин – 
153,2–171,9 мг в 100 г, загальних фенольних сполук 95,9–99,1 мг в  
100 г,) та збагатити організм людини природними ароматичними 
речовинами з фітонцидними, антибактеріальними властивостями 
(44,3–59,0 мг тіосульфату натрію в 100 г). 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОЗДОРОВЧИХ ЙОГУРТІВ  

НА ОСНОВІ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ, ЗБАГАЧЕНИХ  

КРІОПЮРЕ З МОРКВИ ТА ГАРБУЗА 

 

Бутко Ю.О., гр. ХТП-55 м 

Наукові керівники: д-р техн. наук, проф. В.В. Погарська, 
асист. К.В. Дудник  

Харківський державний університет харчування та торгівлі  
 

Метою роботи є дослідження якості оздоровчих йогуртів на 

основі молочної сироватки з використанням як інновації пребіотиків в 

формі кріопюре з моркви, гарбузу для харчових виробництв. 

Було проведено оцінку якості отриманих йогуртів відповідно 

нормативної документації: за органолептичними, фізико-хімічними та 

мікробіологічними показниками, а також показниками БАР.  

Про нові продукти можна сказати, що вони мають оригінальний 

смак і аромат, та гарні зовнішній вигляд й консистенцію. Вони містять 

L-аскорбінову кислоту у кількості 37,1–39,7 мг, а в стакані (200 мл) – 

відповідно 74,2–79,4 мг, що задовольняє добову потребу людини у 

вітаміні С більше, ніж на 1/2. Також вони містять β-каротин у кількості 
4,4–5,9 мг у 100 г, а в стакані – 8,8–11,8 мг, що також перевищує 

добову потребу людини у β-каротині. Також нові йогурти 

відрізняються високим вмістом фенольних сполук (688,6–741,1 мг в 

100 г або 1377,2–1482,2 мг в 200 г)  та дубильних речовин  

(514,8–533,2 мг в 100 г або 1029,6–1066,4 мг в 200 г). 

Таким чином, можна зробити висновок, що розроблені йогурти 

мають потенційні імуномодулюючі властивості, тому їх можна 

віднести до оздоровчих продуктів. 
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Таблиця  

Фізико-хімічні показники та вміст БАР оздоровчих йогуртів  

на основі молочної сироватки, збагачених кріопюре з моркви  
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«Морквинка» 15 85 39,7 5,9 68,9 51,5 2,4 

«Каротинка» 15 98 37,1 4,4 74,1 53,3 3,2 
 

 

 

АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЇ ХОЛОДНОГО СОУСУ  

ДЛЯ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ  
 

Гавадзюк Д.Б., гр. МЗТХ-19 
Науковий керівник – канд. техн. наук К.В. Куниця 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

Майонези входять в групу товарів повсякденного попиту і 
займають провідне місце серед різних соусів і приправ на жировій 
основі. Сучасні тенденції формування здорового раціону харчування і 
створення продуктів нового покоління функціонального призначення є 
першочерговими завданнями досліджень.  

Незважаючи на зростання асортименту майонезів за останні 
кілька років, проблема створення вітчизняних майонезів оздоровчого 
призначення, які відповідають всім вимогам, що пред’являються до 
продукції цього виду, продовжує залишатися актуальною. Більшість 
дослідників-розробників ставлячи перед собою завдання створення 
майонезу оздоровчого призначення вирішують її простим зниженням 
калорійності за рахунок зменшення масової частки олії. При вирішенні 
завдання створення майонезів оздоровчого призначення в якості 
основних критеріїв якості використовуються традиційні 
регламентовані якісні показники і товарний вигляд продукту, а 
питання харчової цінності практично не враховуються або харчова 
цінність оцінюється як перелік змісту основних компонентів раціону – 
жирів, білків, вуглеводів та ін. 
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Багатокомпонентний склад майонезів представляє широкі 

можливості для конструювання продуктів, що запобігають дефіцитні 

стани по есенціальним жирним кислотам, вітамінам і іншим 

фізіологічно функціональними інгредієнтами. При цьому 

перспективним є використання різних біологічно активних добавок 

(БАД) рослинного походження, які збільшують харчову та 

фізіологічну цінність продуктів за рахунок корекції вмісту 

фосфоліпідів, поліненасичених жирних кислот, амінокислот, вітамінів, 
макро- і мікроелементів, харчових волокон і інших фізіологічно 

функціональних інгредієнтів.  

У зв’язку з цим проведення досліджень з метою розробки 

рецептур і оцінки споживчих властивостей нових видів майонезів 

функціонального призначення є актуальним. 

 

 

 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СОУСІВ-ДРЕСИНГІВ ІЗ НУТУ, 

ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО БОЛГАРСЬКОГО ТА ПРЯНОЩІВ 
 

Григоров В.М., гр. ХТП-55м 

Науковий керівник – ст. викл. Т.В. Котюк 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Робота присвячена розробці технології соусів-дресингів на 

основі дрібнодисперсних добавок із нуту та кріодобавок у формі 

дрібнодисперсного пюре із перцю солодкого болгарського та прянощів 

з високим вмістом біологічно активних речовин (БАР). Як інновацію 

використовували паротермічну обробку та дрібнодисперсне 

подрібнення під час отримання пюре із нуту та кріодобавок. 
Відомо, що нут є джерелом рослинного повноцінного білку, а 

перець солодкий болгарський має високий вміст БАР (β-каротину,  

L-аскорбінової кислоти та ін.). В багатьох країнах світу вони 

користуються великою популярністю, як в індивідуальному так і в 

масовому харчуванні населення, при виготовленні різних видів 

продуктів харчування (соусів, салатів, гарнірів, консервів, пюре та ін.). 

Але традиційні способи їх переробки призводять до значних втрат БАР 

(від 20% до 80%). Це пов’язане з тим, що значна частина молекул 

рослинних клітин (наприклад, в перці солодкому болгарському) 

щільно упакована у волокна-нанокомплекси або наноасоціати 

гетерополісахаридів і білків і їх важко вилучити в розчинну форму, як 

в процесі переробки, так і в шлунку людини. Тому актуальним є 
розробка нової технології, що дозволить не тільки максимально 
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зберегти біологічний потенціал харчової сировини, але й вилучити 

БАР із прихованого зв’язаного стану у легкозасвоювану форму. 

У ХДУХТ на кафедрі харчових технологій продуктів з плодів, 

овочів і молока та інновацій у оздоровчому харчуванні в рамках 

наукової школи була розроблена технологія соусів-дресингів на основі 

дрібнодисперсного пюре з нуту, заморожених кріодобавок у формі 

дрібнодисперсного пюре із перцю солодкого болгарського та 

прянощів, що вирізняється використанням таких технологічних 
прийомів, як паротермічна обробка та дрібнодисперсне подрібнення, 

що призводять до процесів механоактивації та механодеструкції 

(руйнування) комплексів низькомолекулярних речовин з 

біополімерами рослинної сировини, трансформації 

низькомолекулярних речовин у вільний стан. Нові соуси-дресинги у 

порівнянні з аналогами мають високий вміст рослинного білка у 

легкозасвоюваній формі, БАР (β-каротину, L-аскорбінової кислоти, 

пектинів та ін.), вони мають оригінальний смак та можуть бути 

рекомендовані для підприємств харчового бізнесу, в індивідуальному 

харчуванні, для спеціального і оздоровчого призначення.  

 

 
 

СТВОРЕННЯ СОКІВ І НАПОЇВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

СПРЯМУВАННЯ 

 

Дмитрук Р.О., гр. ТК1-8м 

Наукові керівники: канд. техн. наук, ст. викл. О.В. Бендерська,  

канд. техн. наук, проф. О.С. Бессараб 

Національний університет харчових технологій, м. Київ 
 

У сучасних умовах неможливо забезпечити організм людини 

оптимальною кількістю біологічно цінних речовин за рахунок 

звичайних продуктів харчування. Вирішення цього завдання вимагає 

створення і використання спеціалізованих продуктів харчування, 

збагачених цінними фізіологічно-функціональними інгредієнтами 

захисної дії. Напої є найбільш технологічним продуктом для створення 

нових видів функціонального харчування. Фруктові та овочеві соки 

служать основним компонентом різноманітних напоїв. Крім того, вони 

містять в своєму складі комплекс вітамінів і мінеральних речовин. 

Введення в них нових фізіологічно функціональних інгредієнтів не 

представляє складності. 

У зв’язку з вищевикладеним, на кафедрі технології 
консервування НУХТ проведено ряд досліджень, спрямованих на 
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науково-практичне обґрунтування нових підходів до виробництва 

соків і напоїв функціонального призначення. 

Серед напоїв на основі плодово-ягідних і цитрусових 

напівфабрикатів найбільшого поширення набули прозорі напої, в той 

час як напої з м’якоттю мають більш високу харчову цінність, а 

комбінування плодової, овочевої та ягідної сировини може істотно 

підвищити їх фізіологічну цінність. Однак недоліком напоїв з 

м’якоттю є їх нестійкість в процесі зберігання, оскільки відбувається 
розшарування, що погіршує споживчі характеристики напою. 

Основними факторами, що впливають на стійкість напоїв до 

розшарування, є розмір часток м’якоті та їх заряд, щільність і 

в’язкість рідкої фази, співвідношення твердої і рідкої фаз, показник 

рН напою і склад електролітів. 

На підставі результатів досліджень визначено оптимальне 

співвідношення компонентів системи, ґрунтуючись на поліпшенні 

технологічних і органолептичних характеристик напоїв. Оптимальним 

розміром частинок м’якоті є 50–60 мкм, оскільки більш дрібне 

подрібнення, може сприяти небажаному желюванню напою. 

Оптимальним вважаємо вміст плодової м’якоті в кількості 35–45%, так 

як менший вміст призводить до значного розшарування, а більше – 
додає напою консистенцію пюре. Вміст цукру в напоях становить 12%. 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРІОГЕННОГО «ШОКОВОГО» 

ЗАМОРОЖУВАННЯ ТА ДРІБНОДИСПЕРСНОГО 

ПОДРІБНЕННЯ НА БІОПОЛІМЕРИ ТОПІНАМБУРА 
 

Дудченко І.В., гр. ХТП-55м 

Наукові керівники: д-р техн. наук, проф. Р.Ю. Павлюк,  

канд. техн. наук, доц. К.С. Балабай  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Метою роботи є вивчення впливу інноваційних методів обробки 

сировини – кріогенного «шокового» заморожування (КШЗ) та 

дрібнодисперсного подрібнення (ДДП) на біополімери топінамбура, 
зокрема на інулін, целюлозу, білок та пектинові речовини. 

Показано, що топінамбур є джерелом комплексу неперетравлюваних 

компонентів їжі – пребіотичних речовин, склад яких представлений 

переважно біополімерами: інуліном, целюлозою, а також пектиновими 

речовинами та білком, загальна масова частка яких становить 60–65% 

сухих речовин продукту, що не засвоюються організмом людини. У 
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зв’язку з цим, в представленій роботі як інновацію під час переробки 

топінамбура з метою переведення комплексу важкозасвоюваних та 

зв’язаних у нанокомплексах наноасоціатів біополімерів було 

запропоновано використання прогресивних методів глибокої обробки 

рослинної сировини – КШЗ та ДДП із застосуванням рідкого або 

газоподібного азоту. Вплив останніх на топінамбур та його складові 

біополімери досліджено в рамках наукової школи кафедри харчових 

технологій продуктів із плодів, овочів і молока та інновацій в 
оздоровчому харчуванні. 

Виявлено, що спільне застосування КШЗ та ДДП під час 

переробки топінамбура на заморожені та порошкоподібні оздоровчі 

добавки з нього призводить до виникнення процесів 

кріомеханодеструкції та кріомеханоактивації, які, в свою чергу, 

спричиняють часткове руйнування та трансформацію його 

біополімерів до окремих мономерів. Так, наприклад, 40–50% 

важкозасвоюваного біополімеру інуліну розпадається до залишків 

легкозасвоюваної фруктози у вільному стані, а 45–55% целюлози 

переходить у «вільну» глюкозу. Крім того, відбувається більш повне 

вилучення (в 3,0–3,5 рази) загальної кількості пектинових речовин за 

рахунок їх трансформації із зв’язаного з іншими біополімерами стану у 
вільний стан та часткового переходу (на 30–50%) протопектину в 

розчинну форму. Паралельно під час впливу КШЗ та ДДП зазнають 

змін молекули білку топінамбура, які розпадаються до окремих 

мономерів – амінокислот, що частково переходять із зв’язаної форми у 

вільну (на 45–55%) при отриманні заморожених та порошкоподібних 

оздоровчих добавок. 
 
 
 

НОВІ ОЗДОРОВЧІ СИРКОВІ ДЕСЕРТИ «БЛАНМАНЖЕ», 

ЗБАГАЧЕНІ КРІОПАСТАМИ ІЗ ОБЛІПИХИ, АБРИКОСА, 

ЦИТРУСОВИХ ТА ІМБИРУ 
 

Дудченко І.В., гр. ХТП-55м 

Науковий керівник – асист. К.В. Дудник 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Робота присвячена розробці нових видів оздоровчих сиркових 

десертів «Бланманже» на основі кисломолочного сиру та збагачених 

наноструктурованими кріопастами із каротинвмісних ягід (обліпиха, 

абрикос), цитрусових та імбиру.  

Робота проведена на кафедрі харчових технологій продуктів із 

плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні в 
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науково-дослідній лабораторії «Інноваційних, кріо- та нанотехнологій 

рослинних добавок та оздоровчих продуктів» із використанням 

сучасного обладнання, яке є на кафедрі (пароконвектомат, кріогенний 

заморожувач, низькотемпературний подрібнювач, гомогенізатор та ін). 

У роботі використовувались сучасні методи досліджень такі як 

загальноприйняті та спеціальні фізико-хімічні, хімічні, математичні 

методи експериментальних даних із використанням комп’ютерних 

технологій. 
При розробці рецептур, технологічних схем наноструктурованих 

кріопаст та оздоровчих сиркових десертів «Бланманже» головним було 

максимально зберегти всі ті цінні речовини, що є в рослинній та 

молочній сировині, та більш повно їх вилучити. 

Розроблено нові оздоровчі сиркові десерти «Бланманже» з 

використанням наноструктурованих кріопаст із каротиновмісних ягід, 

цитрусових та імбиру проведено порівняння з аналогом – сирковим 

десертом «Машенька». Показано, що нові види сиркових десертів 

відрізняються високим вмістом БАР, зокрема до їх складу входить 

значна кількість вітаміну С (7,6–9,99 мг в 100 г), β-каротину  

(3,13–5,8 мг в 100 г), дубильних речовин (5,2–9,5 мг в 100 г) та 

фенольних сполук (198,9–244,1 мг в 100 г). Встановлено, що в 1 порції 
кожного з розроблених видів сиркових десертів міститься 1/5 до 

добової потреби в вітаміні С та добової потреби β-каротині. 

Таким чином, розроблені нові види сиркових десертів 

«Бланманже» збагачені наноструктурованими дрібнодисперсними 

кріопастами із обліпихи, абрикосів, цитрусових та імбиру 

відрізняються високим вмістом БАР, мають високі смакові властивості 

та не містять у своєму складі синтетичних компонентів. Кінцевим 

результатом роботи є розробка ТТК та проекту ТУ «Десерти сиркові». 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ 

НАТУРАЛЬНИХ ВІТАМІННИХ ПАСТОПОДІБНИХ ДОМІШОК 

ІЗ КАРОТИНОВМІСНИХ ЯГІД  

ДЛЯ КИСЛОМОЛОЧНИХ ДЕСЕРТІВ 
 

Думбрава Д.В., гр. ХТП-56 

Науковий керівник – доц. Н.П. Максимова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Робота присвячена вивченню якості дрібнодисперсних 
натуральних вітамінних пастоподібних домішок із каротинвмісних 
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ягід у поєднанні з фітодобавками з прянощів для кисломолочних 

десертів, що призначені для підвищення імунітету населення України. 

При розробці рецептур і підборі хімічного складу нових 

кисломолочних десертів керувались рекомендаціями МОЗ України, 

згідно з якими, для надання продукту оздоровчої дії в споживчій дозі 

продукту повинно міститись від 1/10 до 1/2 добової потреби в 

біологічно активних речовинах, що сприяють зміцненню імунітету 

(вітамін С, бета-каротин). 
Розроблені нові види збагачених домішок для кисломолочних 

десертів на основі каротинвмісних ягід та фітодобавок з прянощів. 

Показано, що нові пастоподібні суміші для кисломолочних десертів, 

які отримали назви «Ягідка», «Ранок» та «Вітамінка», відрізняються 

високим вмістом бета-каротину, аскорбінової кислоти, фенольних 

сполук, пектинових речовин, повноцінного білка (табл.). 

 

Таблиця 

Вміст біологічно активних і поживних речовин у нових 

дрібнодисперсних вітамінних пастоподібних наповнювачах  

із каротиновмісних ягід для кисломолочних десертів 
 

Показник 
якості 

Пастоподібні суміші  
для кисломолочних десертів 

«Ягідка» «Ранок» «Вітамінка» 

Загальний цукор,% 46,21 47,28 46,49 

Бета-каротин, мг/100г 10,93 11,78 9,51 

Титрована кислотність, % 0,90 0,91 0,92 

Білки, % 6,83 7,12 6,67 

L-аскорбінова кислота, мг/100 г 125,0 130,0 100,0 

Фенольні сполуки, мг/100 г 69,73 86,90 68,21 

Пектинові речовини, % 3,11 2,83 3,24 

Сухі речовини, % 65,50 65,49 65,51 
 

Установлено, що в одній порції (200 мл) нових видів 

кисломолочних десертів міститься 1/2 добової потреби в бета-каротині 

та вітаміні С. 
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ПОЄДНАННЯ ЯКОСТЕЙ КИСЛОГО МОЛОКА І КЕФІРУ – 

СУПУТНИК СПОРТСМЕНА 

 

Заєць Є.В., гр. Тх-31 

Науковий керівник – зав. відділенням харчових технологій,  

викл. Т.С. Абрамова  

Харківський фаховий коледж харчової  промисловості ХНТУСГ 

 
Фітнес є складовою нашого життя і кожен по-різному сприймає 

її. Хтось отримує задоволення від фізичних навантажень, а декому цей 

вид діяльності в тягар, тобто вони це роблять лише заради якоїсь мети 

(аби схуднути чи підкачати м’язи). Та щоб не було в результаті 

жодних розчарувань, кожен повинен знати, що окрім певних 

тренувальних програм повинне буте ще й відповідне харчування. 

Протеїн – білок, який являє собою будівельний матеріал, 

необхідний для формування і росту м’язової системи, а також бере 

участь у метаболічних процесах. Молоко та молочні продукти є якраз 

одним з продуктів з його складовою. Тим більше вони можуть з 

успіхом застосовуватись як при наборі маси, так і при схудненні. Тому 

я б хотіла детальніше розглянути один з кисломолочних продуктів, 
який поєднує у собі якості молока і кефіру – ацидофілін. 

Ацидофілін – кисломолочний продукт, виготовлений з 

використанням заквасочних мікроорганізмів ацидофільної 

молочнокислої палички, лактококів і закваски, виготовленої на 

кефірних грибках, у рівних співвідношеннях. Його харчові властивості 

настільки збалансовані, що кількість всіх корисних речовин 

оптимально відповідає потребам людини. Корисний напій відновлює 

імунітет, без шкоди втамовує спрагу і апетит, не перевантажуючи 

організму порожніми калоріями. Класичний ацидофілін (без цукру і 

смакових добавок) містить близько 59 ккал на 100 грамів при жирності 

3,2%. Звичайно, на одному цьому напої, хоч дуже корисному, сидіти 
не треба, розумніше включати його до складу комплексних дієт. 

Тому продемонструю декілька страв власного виробництва, до 

яких входять ацидофілін. З них: холодний суп «La Verde», салат «La 

Legume» та смузі «La Delicios». Було б непогано розглянути страви 

такого типу при організації харчування у фітнес-центрах, також таке 

впровадження може бути корисним навіть у спеціалізованих закладах 

ресторанного господарства. 
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ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ КРІОЗАМОРОЖЕНИХ  

ТА ПОРОШКОПОДІБНИХ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ  

ДОБАВОК ІЗ ТОПІНАМБУРА ЗА ВМІСТОМ ПРЕБІОТИЧНИХ 

РЕЧОВИН ТА БАР 
 

Затула А.В., гр. ХТП-55м 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. К.С. Балабай  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Робота присвячена вивченню якості добавок із топінамбура для 
оздоровчого харчування у формі кріозамороженого пюре та 
дрібнодисперсного порошку, отриманих із застосуванням кріодеструкції та 
механоактивації за вмістом пребіотичних речовин та БАР. 

На кафедрі харчових технологій продуктів із плодів, овочів і молока та 
інновацій в оздоровчому харчуванні ХДУХТ в рамках наукової школи 
кафедри розроблено нанотехнологію кріозаморожених та порошкоподібних 
дрібнодисперсних добавок із топінамбура, засновану на застосуванні 
комплексної дії на сировину процесів кріодеструкції та механоактивації, що 
виникають під час кріогенного «шокового» заморожування з високою 
швид-кістю (5 ºС/хв) до кінцевої температури всередині продукту  
–32...–35 ºС з подальшим дрібнодисперсним подрібненням. В результаті 
такої глибокої обробки топінамбура добавки з нього набувають більш 
збагачений за вмістом пребіотиків та БАР хімічний склад, що за всіма 
показниками перевищує склад вихідної (свіжої) сировини та ідентичних 
ринкових добавок із неї, вироблених за допомогою теплових методів 
обробки, під час яких відбуваються значні втрати. Це було пояснено 
руйнуванням внаслідок кріомеханічної обробки водневих зв’язків та 
індукційної взаємодії між низькомолекулярними БАР та біополімерами 
топінамбура, що дозволяє більш повно використовувати біологічний 
потенціал рослини.  

Установлено, що використання процесів кріодеструкціі та 
механоактивації під час кріогенного «шокового» заморожування та 
дрібнодисперсного подрібнення топінамбура дає можливість не лише 
зберегти, але і додатково вилучити та трансформувати біологічно активні 
фітокомпоненти із зв’язаного у нанокомплексах з біополімерами стану у 
вільний і отримати заморожені та порошкоподібні дрібнодисперсні 
добавки, масова частка зазначених речовин в яких вище в 1,7–2,2 разу, ніж у 
свіжій сировині, що підтверджується методом ІЧ-спектроскопії.  

Таким чином, показано, що розроблені добавки можна розглядати як 
джерело пребіотичних речовин (інуліну, пектинових речовин, целюлози, 
білку) та БАР (L-аскорбінової кислоти, фенольних сполук, флавонолових 
глікозидів, дубильних речовин), що сприяють підвищенню імунітету, якість 
яких практично не змінюється впродовж 12 місяців.  
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Робота присвячена вивченню впливу кріогенного «шокового» 

заморожування на каротиновмісні ягоди при розробці нанотехнологій 
оздоровчих продуктів «NatureSuperFood» – наносорбетів без 

застосування харчових домішок. 

При розробці наносорбетів як сировину використовували ягоди 

абрикосів та обліпихи, які відомі своїми лікувально-профілактичними 

властивостями, які пов’язані з їх хімічним складом. 

Установлено, що ягоди абрикос та обліпихи, що 

використовувались при розробці сорбетів, містять комплекс БАР, що 

включає β-каротин, L-аскорбінову кислоту, фенольні сполуки, 

дубильні речовини. Крім того, нові сорбети містять значну кількість 

натуральних структуроутворювачів – пектину, целюлози. 

Вивчено вплив кріогенного «шокового» заморожування на 
коротиноїдні ягоди при отриманні з них однокомпонентних 

наносорбетів (табл.). 

Таблиця 

Вплив кріогенного «шокового» заморожування та механолізу 

на БАР та пектин під час отримання однокомпонентних 

наносорбетів 

Продукт 

Масова частка, мг в 100 г Масова 

частка, % 

розчинного 

пектину 

β-

каротину 

L- 

аскорбінової 

кислоти 

фенольних 

сполук (за 

хлорогеновою 

кислотою) 

фенольних 

сполук (за 

рутином) 

дубильних 

речовин (за 

таніном) 

Абрикоси 

свіжі 10,5 49,2 320,5 70,2 250,2 1,4 

Абрикосовий 

сорбет 32,5 140,1 560,4 120,6 480,4 7,2 

Обліпиха 

свіжа 12,5 95,2 570,2 95,1 420,0 1,2 

Обліпиховий 

сорбет 40,2 250,1 940,6 170,2 780,1 6,8 

 

Установлено, що нові види сорбетів відрізняються від традиційних 

високим вмістом БАР та відсутністю при виробництві синтетичних 

харчових добавок. 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

У задачу роботи входила розробка нового виду морозива в 

наноформі у вигляді сорбету із зелених овочів (шпинату, оливок), яблук та 

ін. для здорового харчування для підприємств ресторанного бізнесу без 
цукру та синтетичних добавок. Як інновацію запропоновано та 

розроблено експрес-метод виготовлення наносорбетів з рекордними 

характеристиками з використанням рідкого азоту. Від традиційних 

технологій метод відрізняється використанням швидкого «шокового» 

заморожування та дрібнодисперсного подрібнення в присутності 

споживача. Цей метод обробки сировини є методом ексклюзивним для 

споживача і дозволяє не тільки вишукано та швидко і смачно виготовити 

харчові продукти для здорового харчування, але й отримати дуже корисні 

продукти, які в декілька разів по вмісту БАР перевищують вихідну свіжу 

сировину – зелені овочі (шпинат, оливки), яблука та ін. в 2–3 рази. 

Новий метод передбачає швидке заморожування та 
низькотемпературне подрібнення суміші зелених овочів (шпинату, 

оливок), яблук з використанням рідкого азоту в ємності при присутності 

споживача морозива – сорбета. В результаті такої обробки продукт 

набуває нових властивостей, які неможливо досягти при використанні 

традиційної технології виготовлення морозива та знаходиться в 

легкозасвоюваній нанорозчиній формі. Унікальність даної молекулярної 

нанотехнології полягає в тому, що під час швидкого заморожування, 

фрезерування та гомогенізації відбуваються процеси 

кріомеханодеструкції та кріомеханохімії, при яких готовий продукт 

набуває гомогенної стійкості і структури без застосування будь-яких 

харчових домішок. 

Показано, що низькокалорійні наносорбети для здорового 
харчування із сумішей зелених овочів та яблук мають натуральне зелене 

забарвлення, оригінальний смак, аромат та не містить харчових домішок. 

В 1 порції морозива міститься від ½ до добової потреби дорослої людини 

в вітаміні С, хлорофілі, β-каротині, фенольних сполук. Наносорбети за 

вмістом БАР перевищують відомі вітчизняні та світові аналоги і 

рекомендується для імунопрофілактики населення України. 
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Мета роботи – розробка технології сублімаційного та конвективного 
сушіння і рецептур висушених овочевих наборів для борщів спеціального 
призначення з високим вмістом біологічно активних речовин з метою 
формування стратегічних харчових запасів в країні. 

Сьогодні сублімаційне та конвективне сушіння є найбільш 
прогресивним способом сушіння в міжнародній практиці. Отримані з 
їх застосуванням продукти відрізняються високою якістю за рахунок 
збереження цінних БАР вихідної сировини, ступінь збереження яких 
складає 95–98%. Однак істотним недоліком сублімаційного сушіння є 
висока вартість готового сублімованого продукту. Тому актуально і 
доцільно є розробка економічних технологій висушених продуктів 
харчування спеціального призначення, які дозволяють зберегти якість 
вихідної сировини за вмістом БАР. 

При розробці даних технологій та рецептур проведено порівняння 
якості сушених овочів – компонентів овочевих наборів, отриманих із 
застосуванням сублімаційного і теплового конвективного сушіння з якістю 
ви хідної сировини за вмістом БАР. Встановлено, що в порівнянні з 
вихідною сировиною, збереження БАР в овочах конвективного сушіння 
складає 80–85%, що всього на 12–15% менше, ніж у овоча х сублімаційного 
сушіння. Конвективне сушіння було використано при розробці технології 
висушених овочевих наборів для борщів спеціального призначення. 

Розроблено рецептури овочевих наборів для борщів спеціального 
призначення, до складу яких входять висушені морква, буряк, перець 
солодкий, цибуля та капуста. які містять значну кількість БАР. Встановлено 
раціональне співвідношення висушених компонентів – моркви, буряку, 
перцю солодкого, цибулі та капусти, яке складає 1:2:0,5:1:3. Підібрано 
раціональні режими технології, що дозволяють отримати кінцевий продукт, 
що за вмістом БАР можна віднести до продуктів, які зміцнюють імунітет. 

Показано, що споживання однієї порції борщу (0,35 л) дозволяє 
вдовольнити на 1/3 та 1/4 добову потребу людини в вітаміні С та β-каротині 
відповідно. Нові види овочевих наборів для борщів спеціального 
призначення відрізняються тривалим терміном зберігання за рахунок 
використання інноваційної технології виробництва та пакування продукції в 
тришарові плівчасті матеріали, які використовують на харчових 
підприємствах. 
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Мета роботи – вивчення процесів глибокої переробки висушеного 
гороху з використанням комплексної дії процесів паротермічної обробки та 

дрібнодисперсного подрібнення на комплекси біополімерів білку при 

отриманні оздоровчих білкових нанодобавок у формі пюре з високим вмістом 

рослинного білку у легкозасвоюваній формі (у формі α-амінокислот).  

У ХДУХТ на кафедрі харчових технологій продуктів з плодів, 

овочів і молока та інновацій у оздоровчому харчуванні в рамках наукової 

школи розроблено нанотехнологію дрібнодисперсних білкових 

нанодобавок із гороху Відомо, що горох є традиційним джерелом 

рослинних білків, які мають форму важкорозчинних наноасоціатів і 

нанокомплексів, що не в повній мірі засвоюються організмом людини 

(всього на 30–50%), в зв’язку з цим у якості інновації було запропоновано 
комплексну дію паротермічної обробки та дрібнодисперсного 

подрібнення, що супроводжується процесами механодеструкції та 

дозволяє отримати білкові нанодобавки у нанорозмірній формі.  

Показано, що висушений горох має високий вміст рослинного білка та 

містить незамінні амінокислоти Так, вміст триптофану в білку гороху 

міститься в 5 разів більше, ніж у ідеальному білку (згідно з величиною 

амінокислотного скору порівняно зі шкалою ФАО/ВОЗ) амінокислот лізину 

та фенілаланіну в 3,4 разу більше, треоніну та валіну, ізолейцину, лейцину в 

2,3–2,6 разу більше. Лімітуючою амінокислотою є метіонін (її 

амінокислотний скор складає 74,3%). Встановлено, що паротермічна обробка 

та дрібнодисперсне подрібнення висушеного гороху під час отримання із 

нього дрібнодисперсного пюре супроводжується процесами 
механодеструкції та призводить до руйнування білка та нанокомплексів і 

наноасоціатів білка з іншими біополімерами, зокрема гетерополісахаридами 

та їх часткового механолізу на 48–52% до окремих α-амінокислот. Було 

визначено, що у висушеному гороху 10% білку знаходиться у вільному стані 

у вигляді вільних амінокислот і 90% у зв’язаному стані, крім того, було 

визначено, що кількість вільних амінокислот у нанодобавках з гороху 

збільшується в 3,5–7,5 раз порівняно з вихідним висушеним горохом. 
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Робота присвячена дослідженню якості комбінованих 

кисломолочних напоїв з пребіотичними властивостями, виготовлених 
на основі молочної сироватки з використанням заморожених 

дрібнодисперсних добавок у формі наноструктурованих пюре з 

топінамбура, яблук, гарбуза, цитрусових, а також фітоекстрактів із 

НЛПАРС порівняно з аналогом. 

Установлено, що розроблені напої відрізняються від аналога 

високим вмістом БАР (вітаміну С, β-каротину, фенольних сполук, 

дубильних речовин тощо) та пребіотиків – інуліну, пектину, целюлози 

(табл.). 

Таблиця  

Вміст БАР та пребіотиків комбінованих кисломолочних напоїв 

порівняно з аналогом 

Найменування  
показника 

Комбіновані 
кисломолочні напої 

Йогурт питний 

«Яблуко-

кориця», 2,5% 

жирності ЗАТ 

«Галичина» 

(аналог) 

Топі-
Лакто

нія 

Лакто
-

Карот
ин 

Лакто
-Мікс 

L-аскорбінова кислота, мг в 100 г 40,8 38,9 48,6 10,0 

β-каротин, мг в 100 г 5,4 6,5 5,3 0 

Фенольні сполуки (за хлороген. к-тою), мг в 100 г 61,7 53,2 50,2 0 

Дубильні речовини (за таніном), мг в 100 г 42,6 39,5 38,8 0 

Інулін, % 6,2 4,2 5,8 0 

Пектин, % 1,1 1,3 1,6 0,9 

Целюлоза, % 1,5 1,8 2,1 2,0 

Загальний цукор, % 6,9 6,7 6,8 12,0 

Органічні кислоти, % 1,8 1,8 1,9 2,0 

Сухі речовини, % 14,1 13,2 12,7 14,2 

 
Так, наприклад, за вмістом L-аскорбінової кислоти розроблені 

комбіновані кисломолочні напої здатні задовільнити добову потребу 

людини на 40–50%, а за вмістом β-каротину – на 65–80%. Тому їх можна 

віднести до функціональних оздоровчих продуктів та використовувати в 

профілактичному харчуванні з метою підвищення імунітету. 
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СМАЧНИЙ ЗАХИСТ ВІД РАДІАЦІЇ 

 

Ларіна Н.К., Шишко В.Р., гр. Т-31 

Наукові керівники: викл. Р.І. Маліборська, Р.О. Ларіна  

Харківський фаховий коледж харчової  промисловості ХНТУСГ 

 

На сьогодні актуальними є виробництво продуктів харчування 

радіопротекторної дії (ПХРД), основною функцією яких є очищення 
організму людини від радіонуклідів та захист від імовірного їх 

подальшого надходження. Вимоги до ПХРД: запобігання 

накопиченню радіонуклідів в організмі людини; зміцнення імунної 

системи і тим самим сприяти опірності організму людини шкідливому 

впливу радіації; виконання лікувальних функцій щодо патології 

окремих органів людини, спровокованих радіацією; нормалізувати 

психічний стан людини, надаючи радіозахисному харчуванню варіанту 

боротьби зі згубними впливом радіації. 

Доведено, що радіозахисні властивості мають білки, 

поліненасичені жирні кислоти, деякі амінокислоти, тіамін, рибофлавін, 

складані не крохмальні вуглеводи, вітамін Р, каротин, специфічні та 

неспецифічні сорбенти (харчові волокна – пектини, висівки, 
клітковина), калій та кальцій як антагоністи цезію-137 та стронцію-90 

та деякі мінеральні речовини. Саме тому студенти фахового коледжу 

харчової промисловості приділяють велику увагу  пошуково-

дослідницьким роботам з розробки функціональних продуктів під 

керівництвом викладачів, а саме:  кисломолочний напій  з  моркв’яно-

абрикосовим пюре та висівками пшениці; кисломолочний напій з 

додаванням молочної сироватки, вівсяними висівками та екстрактом 

м’яти; солодкий кисломолочні сиркові вироби з додаванням висівок 

пшениці, кориці та ваніліну; солоні кисломолочні сиркові вироби з 

додаванням висівок, імбірю та куркуми; паста вершкова солона з 

спеціями, з овочевими добавками, з зеленню, насінням соняшника; 
паста вершкова солодка з какао, кавою, цикорієм, плодово-ягідними 

пюре, з горіхами; продукт сирний плавлений на основі сиру 

кисломолочного з додаванням моркв’яного, гарбузового пюре на 

насіння соняшника  та багато інших.  

При підготовці та розробці продуктів функціонального 

призначення було проведено дослідження за фізико-хімічними, 

мікробіологічними та біохімічними показниками сировини та готового 

продукту, обов’язковою умовою є радіометричний контроль чистоти 

молока і молочних продуктів та смакових добавок на вміст в них 

радіонуклідів.  
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ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОБІОНТІВ У ВИРОБНИЦТВІ СИРІВ 
 

Лоза Д.В., Риндіна К.В., гр. Т-31 
Наукові керівники: викл. Р.І. Маліборська, Р.О. Ларіна  

Харківський фаховий коледж харчової  промисловості ХНТУСГ 
 

Ваша їжа повинна бути ліками,  
а ваші ліки повинні бути їжею 

Гіппократ 
 

Значне зниження рівня здоров’я населення країни обумовлено 
погіршенням екології в зв’язку з безконтрольним використанням 
отрутохімікатів, забрудненням середовища, розповсюдженням 
радіонуклідів, а також незбалансованим харчуванням. В багатьох 
регіонах в раціоні харчування людей недостатня кількість 
мікронутрієнтів, особливо йоду. В зв’язку з цим виникає необхідність 
використання в їжу продуктів, збалансованих по вмісту 
мікронутрієнтів і біологічно активних речовин, які позитивно 
впливають на функції організму. Більш ефективним методом 
профілактики дефіциту мінералів є використання в їжу морських 
водоростей та їх похідних. 

У процесі пошуково-дослідної роботи  розроблені пропозиції з  
підвищення харчової цінності сиру м’якого «Адигейського»: 
використати в якості збагачуючого компонента сухий порошок 
ламінарії японської (морська капуста). Технологічний процес 
виробництва сиру не зазнає суттєвих змін: в процесі формування сиру 
вноситься порошок ламінарії у кількості 3–5%. Продукт 
характеризується характерним смаком з легким присмаком добавки. 
Продукт містить йод, має більший вміст кальцію, натрію, магнію та 
заліза. Високий вміст йоду в продукті з додаванням подрібненої 
ламінарії дозволяє рекомендувати його для профілактики йодної 
недостачі. 

У сучасних умовах дефіциту часу пропонується для харчування 
використання різноманітних намазок. Для забезпечення раціонального 
харчування пропонується виробництво паст сирних плавлених з сиру 
кисломолочного. Крім традиційних компонентів до рецептури входить  
сухий порошок ламінарії японської (морська капуста) та житні 
висівки. Продукт має традиційний смак з легким присмаком добавок, 
пластичну консистенцію.  

Переваги використання запропонованих добавок: не змінюється 
технологічний процес, використовуються відносно дешеві 
компоненти, розширюється асортимент, підвищується харчова 
цінність продукту, доступна ціна. 
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ВПЛИВ КРІОГЕННОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ  
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ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ ОЗДОРОВЧИХ ПРОДУКТІВ  
ІЗ ПРЯНИХ ОВОЧІВ 

 

Макар Л.О., гр. ХТП-55 м 
Науковий керівник – асист. К.В. Дудник  

Харківський державний університет харчування та торгівлі  
 

Метою роботи є дослідження впливу кріогенного 
заморожування та дрібнодисперсного подрібнення на вміст БАР при 
отриманні оздоровчих продуктів із пряних овочів. 

До недоліків та особливостей переробки пряних овочів відносяться 
втрати (до 80%) летких ароматичних речовин, які мають унікальні цілющі 
властивості. Ароматичні сполуки пряних овочів представляють собою не 
одну речовину, а групу різних за хімічною природою біологічно активних 
ненасичених летких речовин (кетони, альдегіди, вищі спирти, терпеноїди, 
ефіри, флавоноїди, дубильні та ін.). Зазначені речовини є природними 
антиоксидантами, детоксикантами, імуномодуляторами та консервантами 
при розробці широкого асортименту продуктів для здорового харчування. В 
Україні обсяги вирощування пряних овочів становлять до 200 тисяч тонн на 
рік. Проблему дефіциту пряних овочів власного виробництва вирішують за 
рахунок імпорту. Тому актуальним є збільшення обсягів вирощування та 
заготівлі пряних овочів, а також розробка технологій переробки в добавки 
та продукти, які дозволяють повністю зберегти цілющі БАР свіжої 
сировини. В даній роботі запропоновано новий метод переробки пряних 
овочів, який включає кріообробку та неферментативний каталіз пряних 
овочів. Цей метод дає змогу зберегти ароматичні речовини та інші БАР 
вихідної сировини, вилучити їх скриті форми та попередити процеси 
руйнування.  

У роботі встановлено, що при кріогенному заморожуванні пряних 
овочів з використанням високих швидкостей до температури всередині 
продукту –32…–35 ºС відбувається повна інактивація окиснювальних 
ферментів. Було також установлено механізми цього процесу. В роботі 
показано, що якість заморожених пряних овочів перевищує якість свіжих 
овочів та якість відомих аналогів в 1,8–2,5 разу. Збільшення пояснюється 
більш повним вилученням БАР із зв’язаної з біополімерами форми у вільну. 
При розморожуванні пряних овочів втрати клітинного соку не 
відбуваються. Показано також, що при дрібнодисперсному подрібненні 
заморожених пряних овочів відбувається ще більш повне (в 2,5–3,2 разу) 
вилучення прихованих форм низькомолекулярних БАР. В подальшому із 
застосуванням отриманих добавок із пряних овочів в формі заморожених 
дрібнодисперсних пюре планується розробити лінійку продуктів високої 
якості для здорового харчування стабільної текстури та тривалого терміну 
зберігання. 
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Робота присвячена вивченню якості нових видів молочно-рослинних 

напоїв на основі сколотини з використанням як збагачувачів БАР та 

натуральних структуроутворювачів наноструктурованого пюре із коренів 

хрону, часнику, гарбузу та лимону, отриманих за інноваційною 

технологією, яка включає дрібнодисперсне подрібнення з застосуванням 

низьких (кріогенних) температур. Розроблено рецептури нових видів 

молочно-рослинних напоїв для оздоровчого харчування, вивчено їх якість 

та проведено порівняння якості нових напоїв з аналогом за фізико-

хімічними показниками та вмістом БАР (табл.). 
 

Таблиця  
Якість нових видів молочно-рослинних напоїв для оздоровчого 
харчування за вмістом БАР та фізико-хімічними показниками  

порівняно з аналогом 

Найменування показників 
Нові види молочно-
рослинних напоїв 

Аналог (напій 
«Фітнес Лимон» 

ТМ «Paolo») № 1 № 2 № 3 

L-аскорбінова к-та, мг в 100 г 20,9 19,1 19,6 3,9 
β-каротин, мг в 100 г 4,4 4,6 4,6 0 
Фенольні сполуки (за хлороген. к-тою), мг в 100 г 164,4 179,1 185,6 12,8 
Дубильні речовини (за таніном), мг в 100 г 79,6 80,1 75,6 2,1 
Ароматичні речовини (за числом аромату) 
мл Na2S2O3, мг в 100 г 15,5 25,9 20,7 0 

Загальний цукор, % 5,5 5,0 6,0 12,0 

Білок, % 2,7 2,8 2,7 0,5 

Сухі речовини, % 14,6 15,0 14,5 14,2 
 
Показано, що за вмістом БАР нові види молочно-рослинних напоїв 

перевищують аналог в декілька разів. Так, в 100 мл напоїв міститься  
L-аскорбінової кислоти 19,1–20,9 мг, в аналозі – 3,9 мг, якщо перерахувати 
на 250 мл (норма вживання – 1 стакан), то в зразках № 1, 2, 3 вміст  
L-аскорбінової кислоти становитиме 52,3, 47,8 та 49 мг, що задовольняє 
половину добової потреби в цьому вітаміні, а в аналозі – 9,75 мг. Крім того, 
в нових напоях міститься значна кількість фенольних сполук, дубильних, 
ароматичних речовин та каротиноїдів, які мають унікальні властивості.  

Розроблено проект НД та ТТК. Отриманні напої за вмістом БАР 
відносяться до продуктів оздоровчої дії і можуть бути рекомендовані 
як для виробництва на великих підприємствах харчової промисловості, 
так і в закладах ресторанного бізнесу, кулінарних і кондитерських 
цехів супермаркетів, а також в індивідуальному харчуванні населення.  
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Мета роботи – розробка інноваційної технології закусок – хумусів із 

нуту з високим вмістом білка та пребіотичними властивостями з 

використанням процесів механодеструкції та вивченню впливу 

дрібнодисперсного подрібнення на комплекси біополімерів (білка та 

гетерополісахаридів) при їх отриманні. 

Як інновацію використовували паротермічну обробку та 

дрібнодисперсне подрібнення нуту, для виробництва закусок хумусів на 

його основі, яке відрізняється високим вмістом повноцінного білка, 

незамінних амінокислот, важкорозчинних гетерополісахаридів – крохмалю, 

целюлози, пектинових речовин. 
Відомо, що нут відноситься до відомих джерел рослинних 

повноцінних білків, незамінних амінокислот, гетерополісахаридів 

(целюлози, крохмалю, пектинових речовин та ін.), які в рослинній сировині 

знаходяться у формі важкорозчинних наноасоціатів і нанокомплексів, що 

слабо засвоюються організмом людини (всього на 30–45%). Вони 

відносяться до пребіотиків, неперетравлюваних інгредієнтів їжі та 

позитивно впливають на склад мікробіоценозу. 

Показано, що нут відрізняється високим вмістом повноцінного 

білка від 22,0 г до 25,0 г та містить усі незамінні амінокислоти. 

Показано також, що закуски з нуту хумуси відрізняються високим 

вмістом пребіотичних речовин: крохмалю від 44,5% до 46,4%, 

целюлози від 8,8% до 10,1%, пектину 3,4–4,3 %. Виявлено також, що 
масова частка загального цукру складає від 3,2–4,0%, вона 

представлена моноцукрами, в основному фруктозою (1,2–1,4%) та 

глюкозою – 1,1–1,5%. Показано, що кількість золи складає 3,0–3,4%. 

Мінеральні речовини закусок представлені всім спектром 

мікроелементів (К, Ca, Mg, P, Na), також міститься кремній.  

Розроблена інноваційна технології закусок – хумусів для 

підприємств ресторанного господарства на основі нанопюре із нуту 

вирізняється від традиційних використанням таких технологічних 

прийомів, як паротермічна обробка та дрібнодисперсне подрібнення. Нові 

закуски відрізняються значним вмістом повноцінного білка і незамінних 

амінокислот з новими пребіотичними властивостями та мають 
оригінальний смак. Їх якість перевищує вітчизняні й закордонні аналоги. 
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Виробництво концентрованих соків є одним з перспективних 
напрямків розвитку консервної галузі. Збільшення частки сировини, 

що переробляється безпосередньо після збору врожаю дозволяє значно 

скоротити економічні витрати і природні втрати, які відбуваються при 

його тривалому зберіганні. З промислово вирощуваних овочів слід 

звернути увагу на столовий буряк, концентрат соку якого 

використовується як натуральний барвник для різних видів харчової 

продукції. 

Для досліджень використовували столовий буряк сортів  Рокет, 

Бордо 237 і Циліндра 2019 року врожаю темно-бордового кольору 

(кільця на м’якоті відсутні). 

Важливою споживчою характеристикою концентрованого соку 

з столового буряку є його насичений червоний колір, обумовлений 
вмістом бетаніну. Бетанін – рослинний пігмент, що міститься 

переважно в столовому буряку і має високу біологічну активність 

завдяки його антиоксидантним властивостям. 

Експериментальні дослідження з концентрування соку 

проводились в лабораторних умовах кафедри технології 

консервування Національного університету харчових технологій. 

Аналіз отриманих результатів показав, що зміна температури і часу 

концентрування соку столового буряку значно впливає на вміст 

бетаніну. Так, вміст бетаніну у свіжому соку становить 1,23 г/100 г 

СР. А при випарюванні концентрація бентаніну становить 0,82 

г/100 г СР (t = 80 °C,  = 40 хв) і 0,65 г/100 г СР (t = 60 °C, 

 = 60 хв). 

Отримані дані показують, що найбільшим вмістом загальних 

цукрів відрізняється буряк сорту Рокет, редукуючих – Бордо 237 при 
підвищеній температурі спостерігалося збільшення масової частки 

редукуючих цукрів без зміни загальних, що можна пояснити частковою 

інверсією сахарози до глюкози і фруктози. 

Також на втрату бентоніту під час випарювання соку столового 

буряку значно впливає час концентрування. При підвищенні 

температури теплового оброблення спостерігалося збільшення 

масової частки редукуючих цукрів без зміни загальних. 
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Метою роботи є визначення комплексу БАР трьох видів 

хлорофіловмісних овочів (капусти броколі, шпинату, капусти 

брюссельської) як сировини для отримання продуктів оздоровчої дії. 

До БАР, що сприяють зміцненню імунітету, особливе місце 

займають хлорофіли. За даними провідних медичних установ США, 
Нідерландів, Індії, Японії, хлорофіл в організмі людини блокує дію 

канцерогенів, захищає ДНК від ушкоджень, викликаних дією токсинів, 

вільних окиснювальних радикалів, є натуральним засобом 

профілактики раку. Джерелами хлорофілу в харчуванні населення є 

свіжі хлорофіловмісні овочі (ХВО): капуста броколі, брюссельська 

капуста, шпинат, салат, зелень укропу, петрушки та виготовлені з їх 

застосуванням продукти. 

Патентно-інформаційний пошук за останні 10 років показав 

відсутність систематизованих даних щодо вмісту в них хлорофілу та 

інших біологічно активних речовин, що надають хлорофілвмісним 

овочам цілющі властивості. 
Показано, що до складу ХВО входить комплекс натуральних 

БАР (хлорофілу a i b, β-каротину, L-аскорбінової кислоти, 

низькомолекулярних фенольних сполук, поліфеноли). Показано, що 

масова частк а БАР, які містяться в 100 г свіжих ХВО здатна 

задовольнити в них добову потребу дорослої людини. Зазначений 

комплекс БАР переважно складають хлорофіли a i b, масова частка 

яких в залежності від виду сировини становить від 0,3% до 0,6%, а 

також поліфеноли (240,0–400,0 мг у 100 г), низькомолекулярні 

фенольні сполуки (190,0–320,0 мг у 100 г), L-аскорбінова кислота 

(40,0–130,0 мг у 100 г), β-каротин (3,6–15,0 мг у 100 г). 

Таким чином, наявність у складі 100 г свіжих ХВО унікального 

комплексу БАР (хлорофілу, β-каротину, фенольних сполук, поліфенолів, 
L-аскорбінової кислоти) у кількості, що здатна задовольнити добову 

потребу в них організму людини, на наш погляд, надає свіжим ХВО 

цілющі лікувально-профілактичні властивості. Використання ХВО в 

раціонах харчування надає їм антиокислювальну, детоксикуючу, 

антибактеріальну, протипухлинну дію, сприяє зміцненню імунної 

системи, зміцненню судин сердця, мозку та ін. 
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Метою роботи є розробка технології нових видів оздоровчих 

нанонапоїв, отриманих з використанням інуліновмісних дрібнодисперсних 

кріодобавок, які відрізняються високим вмістом фруктози у вільному стані, 

а також натуральних каротиноїдів, аскорбінової кислоти та інших БАР.  

На кафедрі харчових технологій продуктів із плодів, овочів і молока 

та інновацій в оздоровчому харчуванні ХДУХТ в рамках наукової школи 

розроблено та вироблено за інноваційною технологією інуліновмісні 

дрібнодисперсні кріодобавки з топінамбура. Технологія передбачає 

використання «шокового» заморожування і низькотемпературного 

дрібнодисперсного подрібнення, які супроводжуються процесами 

кріодеструкції, механоактивації і механохімії, що забезпечує не тільки 

збереження в добавках фруктози та БАР, таких як β-каротин, аскорбінова 
кислота, фенольні сполуки та ін., але й сприяє їх більш повному вилученню 

із зв’язаних з біополімерами нанокомплексів та  трансформації їх у вільну 

легкозасвоювану форму. Кількість фруктози та низькомолекулярних БАР в 

порівнянні з вихідною сировиною збільшується в 2–3 рази, що дає змогу 

отримати продукт з покращеним за вмістом БАР хімічним складом і 

високими споживчими властивостями. 

Розроблено технологію, технологічну схему та рецептуру трьох 

видів оздоровчих нанонапоїв з використанням інуліновмісних кріодобавок. 

Також до рецептурного складу нанонапоїв входять наноструктуровані 

кріопюре з гарбуза,  апельсина з цедрою, концентрований яблучний сік як 

джерела каротину та вітаміну С.  
Показано, що розроблені оздоровчі нанонапої відрізняються 

рекордним вмістом вільної фруктози, натуральних вітамінів та інших 

БАР. Так, в 100 мл нанонапоїв міститься 6,0–7,5 мг фруктози, 8,0–12,0 мг 

β-каротину, 23,0–27,3 мг вітаміну С та 58,2–67,4 мг фенольних сполук 

(за хлорогеновою кислотою). Споживання 100 мл нових оздоровчих 

нанонапоїв дозволяє задовольнити добову потребу в β-каротині та  

1/2–1/3 добової потреби у вітаміні С. Розроблені оздоровчі нанонапої з 

використанням інуліновмісних дрібнодисперсних кріодобавок 

відрізняються приємним смаком та ароматом та за вмістом БАР мають 

потенційну імуномодулюючу, протипухлинну та детоксикуючу дію.  
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Робота присвячена теоретичному та експериментальному 

вивченню якості кріодобавок із обліпихи у формі дрібнодисперсного 

замороженого пюре. Нові кріодобавки були отримані з використанням 

кріогенного «шокового» заморожування, кріодеструкції до розміру 

часток продукту близько декількох мікрон та рекордним вмістом  

β-каротину та інших БАР. 

На кафедрі харчових технологій продуктів з плодів, овочів і 

молока та інновацій у оздоровчому харчуванні розроблені 
нанотехнології природних дрібнодисперсних наповнювачів із обліпихи 

в формі замороженого пюре за безвідходною нанотехнологією. 

Кріодобавка із обліпихи, яка виготовлена за новою технологією 

забезпечує не лише збереження всіх БАР, а також дозволяє отримати 

заморожене пюре з новими властивостями, в яких значна кількість БАР 

(каротиноїди, аскорбінова кислота, пектинові речовини та ін.) 

переходять із зв’язаного стану у вільні, а біополімери руйнуються до їх 

складових мономерів (амінокислот, моноцукрів та ін.). Нами було 

показано, що за умов заморожування та низькотемпературного 

подрібнення ягід, які супроводжуються процесами кріодеструкції та 

механоактивації, відбувається більш повне вилучення БАР із зв’язаного 
з біополімерами стану у вільний. Так, масова частка каротиноїдів та 

аскорбінової кислоти збільшилась у 2,5–3,0 рази, а масова частка 

поліфенолів – у 1,9–2,2. Механізм збільшення вилучення 

низькомолекулярних БАР із клітин та переходу їх із зв’язаного з 

біополімерами стану у вільний, за данними науковою школою кафедри, 

пов'язаний з тим, що у разі заморожування та низькотемпературного 

подрібнення виникає кріодеструкція та механокрекінг, які призводять до 

руйнування водневих зв’язків та індукційної взаємодії між 

низькомолекулярними речовинами та біополімерами. Показано що 

наноструктуроване пюре із обліпихи перевищує по вмісту вільних 

низькомолекулярних сполук в 2,5–3,0 рази по відношенню до вихідної 

сировини. 
Розроблені добавки є природними преміксами біологічно 

активних речовин, які рекомендовано використовувати при виготовлені 

різних оздоровчих продуктів. 
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Робота присвячена розробці рецептури і технології м’яких 
кольорових сирів для оздоровчого харчування з використанням як 
інновації при виробництві порошкоподібних збагачувальних добавок-
барвників із натуральних прянощів. З цією метою використовували два 
види добавок із паприки (у формі дрібнодисперсного порошку та 
шматочків), порошкоподібну дрібнодисперсну добавку з куркуми та 
добавку в формі суміші прянощів «Прованські трави». При виборі 
добавок визначали вміст БАР та барвні властивості. Досліджено два 
види добавок із паприки трьох торгових марок (ТМ «Мрія», ТМ 
«Завжди літо», ТМ «Посад»). Найбільш високим вмістом БАР 
відрізнялись добавки ТМ «Мрія», які були обрані як збагачуючі. Так, в 
100 г добавки із паприки ТМ «Мрія» в формі дрібнодисперсного 
порошку масова частка аскорбінової кислоти становила 280 мг,  
β-каротину 163,1 мг, дубильних речовин 104 мг. Досліджено також 
якість добавки із суміші прянощів «Прованські трави» (ТМ «Мрія») за 
вмістом БАР та встановлено високий вміст в 100 г продукту 
фенольних сполук (1680,2 мг), дубильних речовин (845,1 мг), 
аскорбінової кислоти (56,36 мг). 

За основу при розробці технології кольорових сирів була обрана 
традиційна технологія виробництва Адигейського сиру як найбільш 
гнучка в плані внесення нових компонентів. Розглянуто чотири 
варіанти внесення збагачуючих добавок-барвників на різних етапах 
виробництва сиру, а саме: 1) безпосередньо у молоко після 
нормалізації, 2) під час формування згустку, 3) вже у готовий згусток, 
4) на поверхню готового сиру. Показано, що найбільш доцільним для 
отримання рівномірного забарвлення кінцевого продукту та 
збереження БАР виявилось внесення порошкоподібної добавки-
барвника із паприки або куркуми у нормалізоване молоко, а добавки в 
формі шматочків паприки – під час постановки згустку. 

Показано, що 100 г нових видів кольорових сирів містять  
β-каротин (0,5–1,8 мг), аскорбінову кислоту (7,2–20,2 мг), фенольні 
сполуки (65,3–84,3) мг і призначені для оздоровчого харчування. На 
нові види кольорових сирів розроблено нормативну документацію 
(проект ТУ, ТТК), проведено розрахунок ТЕО, який свідчить про 
ефективність впровадження технології у виробництво. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАМОРОЖУВАННЯ  

ТА ДРІБНОДИСПЕРСНОГО ПОДРІБНЕННЯ НА АКТИВНІСТЬ 

ОКИСНЮВАЛЬНИХ ФЕРМЕНТІВ ТОПІНАМБУРА 

 

Рябов К.Є., гр. ХТП-56м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. К.С. Балабай 

Харківський державний університет харчування та торгівлі  

 
Робота присвячена вивченню впливу заморожування та 

дрібнодисперсного подрібнення на активність окиснювальних ферментів 

топінамбура під час отримання дрібнодисперсних добавок. 

Досліджено вплив заморожування до температури всередині 

продукту мінус 18 °С традиційним способом в морозильній камері та 

кріогенним способом із застосуванням рідкого азоту на активність 

окиснювальних ферментів топінамбура. Кріогенне «шокове» 

заморожування здійснювали в програмному заморожувачі за допомогою 

рідкого азоту зі швидкістю заморожування від 1 °С до 10 °С/хв до 

кінцевої температури всередині продукту в діапазоні від мінус 18 °С до 

мінус 40 °С при температурі в камері від мінус 60 °С до мінус 80 °С. 

Швидкість заморожування регулювали шляхом зміни інтенсивності 
подачі рідкого азоту до морозильної камери, а також регулюванням 

температури в камері та товщини нарізання дослідного зразка. 

Модельними експериментами встановлено, що заморожування 

до температури мінус 18 °С традиційним способом в морозильній 

камері та кріогенним способом із застосуванням рідкого азоту 

призводить до збільшення у порівнянні зі свіжою сировиною 

активності окиснювальних ферментів топінамбура в 1,4–1,5 рази.  

Установлено, що дрібнодисперсне подрібнення замороженого 

до температури мінус 18 °С топінамбура призводить до ще більшої, в 

порівнянні з традиційним заморожуванням, активації окиснювальних 

ферментів під час отеплення. Так, у порівнянні з вихідною сировиною 
(до заморожування), ферментативна активність подрібненого 

замороженого пюре топінамбура після отеплення збільшується: 

пероксидази – в 3,9 разу; поліфенолоксидази – в 4,2 разу. 

Виявлено, що застосування кріогенного «шокового» 

заморожування топінамбура з використанням рідкого азоту зі 

швидкістю, починаючи від 5 ºС/хв, до кінцевої температури всередині 

продукту в діапазоні від мінус 32 °С до мінус 35 °С призводить до 

інактивації окиснювальних ферментів пероксидази і 

поліфенолоксидази, активність яких не відновлюється протягом 

години після отеплення.  
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РОЗРОБКА НИЗЬКОКАЛОРІЙНОГО НАНОМОРОЗИВА  

ІЗ ЖУРАВЛИНИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОГО БІЗНЕСУ 
 

Рябов К.Є., гр. ХТП-56 
Наукові керівники: д-р техн. наук, проф. Р.Ю. Павлюк, 

доц. С.М. Лосєва 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Робота присвячена розробкці наноморозива із журавлини та 
виявлення закономірностей впливу кріогенного «шокового» 
заморожування і процесів кріомеханодеструкції на біополімери ягід 
журавлини (пектинові речовини, целюлоза, білки) при отриманні 
заморожених вітамінних дрібнодисперсних пюре-преміксів – 
напівфабрикатів при отриманні морозива з високим вмістом БАР. 

При розробці технології наноморозива в якості іновації 
застосовували рідкий азот для заморожування ягід журавлини – 
натуральних вітаміноносіїв та вітамінних дрібнодисперсних пюре – 
преміксів з їх застосуванням. Технологія дозволяє отримати продукти, 
які містять рекордну кількість натуральни х БАР – антиоксидантів, 
імуномодуляторів, адатоптогенів для організму людини (вітамінів, 
фенольних і поліфенольних дубильних речовин, антоціанових барвних 
речовин), а також пектинових речовин, целюлози та ін. 

Вивчено, що при кріогенному шоковому заморожуванні та 
дрібнодисперсному подрібненні журавлини значна частина 
протопектину (50–70%) трансформується в розчинний пектин. Його 
кількість збільшується в 2–4 рази по відношенню до вихідної 
сировини. Крім того трансформується в галактуронову кислоту за 
рахунок неферментативного руйнування водневих і іонних зв’язків в 
протопектині. Про це свідчить також і істотне збільшення органічних 
кислот на 43–50%. Установлено, що паралельно відбувається 
деструкція і деградація целюлози, про що свідчить зменшення її 
кількості на 8–13% і збільшення загальної кількості цукрів на 10–12% і 
драглеутворюючої здатності на 25–40%. Показано також, що при 
заморожуванні та подрібненні відбувається механічне руйнування 
(механоліз) білку, про що свідчить зменшення кількості зв’язаних 
амінокислот в білку на 25–35% та збільшення вільних амінокислот та 
простих пептидів майже в 2–3 рази в порівнянні із свіжими ягодами 
журавлини. 

Нові види наноморозива на основі пюре-преміксів із журавлини 
вирізняються від аналогів високим вмістом БАР (вітамінів, фенольних 
і поліфенольних дубильних речовин, антоці анови х барвних речовин 
та ін.) та можуть бути рекомендовані як продукти оздоровчого 
харчування для впровадження на підприємствах.  
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НОВА ТЕХНОЛОГІЯ БІЛКОВИХ ПАСТОПОДІБНИХ ЗАКУСОК 

НА ОСНОВІ ДРІБНОДИСПЕРСНОГО ПЮРЕ З ГОРОХУ  
 

Сідельнікова М.С., гр. ХТП-56 

Наукові керівники: д-р техн. наук, проф. Р.Ю. Павлюк, 

ст. викл. Т.В. Котюк 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Робота присвячена розробці інноваційної технології пастоподібних 
закусок на основі дрібнодисперсного пюре з гороху з високим вмістом 

рослинного білку та пребіотичними властивостями за рахунок вмісту 

гетерополісахаридів. Технологія заснована на використанні процесів 

механодеструкції і механоактивації під час дрібнодисперсного 

подрібнення та паротермічної обробки на комплекси біополімерів (білка 

та гетерополісахаридів) при виготовленні дрібнодисперсного пюре з 

висушеного гороху – полуфабрикату для білкових пастоподібних закусок. 

Висушений горох відноситься до перспективних джерел 

рослинного білку, який за своєю біологічною цінністю не поступається 

тваринному, також містить усі незамінні амінокислоти, 

гетерополісахариди (пектинові речовини, целюлозу, крохмаль та ін.). В 
рослинній сировині білки знаходяться у формі важкорозчинних 

наноасоціатів і нанокомплексів, що на 30–45% засвоюються організмом 

людини. Вони відносяться до пребіотичних речовин, 

непертравлювальних інгредієнтів їжі, які позитивно впливають на склад 

мікробіоценозу людини.  

Установлено, що в дрібнодисперсному пюре з гороху містяться: 

рослинний білок від 11,4 г до 15,1 г, який представлений усіма 

незамінними амінокислотами, пребіотичні речовини – пектин – від 

1,2% до 2,6%, целюлоза – від 4,5% до 6,0% і крохмаль – від 16,1% до 

21,2%. Виявлено також, що масова частка загального цукру складає від 

1,4% до 2,0%, вона представлена моноцукрами, в основному 
фруктозою (0,7–1,3%) та глюкозою (0,8–1,0%).  

У ХДУХТ на кафедрі харчових технологій продуктів з плодів, овочів 

і молока та інновацій у оздоровчому харчуванні в рамках наукової школи 

розроблено нову технологію білкових пастоподібних закусок на основі 

дрібнодисперсного пюре з гороху включає використання таких 

технологічних прийомів, як паротермічна обробка та дрібнодисперсне 

подрібнення. Нові закуски відрізняються високим вмістом рослинного 

білку і всіх незамінних амінокислот, мають пребіотичні властивості, 

оригінальний смак та можуть бути рекомендовані як для спеціального, так і 

для профілактичного харчування. Якість нових закусок за вмістом білка і 

пребіотичних речовин перевищує вітчизняні й закордонні аналоги. 
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КРІОТЕХНОЛОГІЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ЯГІД І ПЮРЕ З НИХ  

ІЗ ВИСОКИМ ВМІСТОМ БАР 
 

Суханівський І.В., гр. ХТП-55м, 

Науковий керівник – доц. Н.П. Максимова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Робота присвячена теоретичному та експериментальному вивченню 

закономірностей впливу кріогенного заморожування та 

низькотемпературного подрібнення на БАР ягід вишні та чорної смородини 

під час отримання заморожених ягід та дрібнодисперсного пюре з них.  

На кафедрі харчових технологій продуктів з плодів, овочів і 

молока та інновацій в оздоровчому харчуванні ХДУХТ розроблена 
нова технологія заморожування ягід та отримання дрібнодисперсного 

вітамінного пюре із них, яка забезпечує не лише збереження всіх БАР, 

але й дозволяє отримати кінцеві продукти з новими властивостями, в 

яких значна кількість БАР (аскорбінова кислота, антоціанові речовини 

та ін.) переходять із зв’язаного стану у вільний. Від традиційних 

технологій нова відрізняється використанням кріогенного «шокового» 

заморожування з високими швидкостями до більш низьких кінцевих 

температур та низькотемпературного подрібнення. 

Таблиця 

Порівняльна характеристика вмісту БАР у свіжих і заморожених 

ягодах вишні та чорної смородини та дрібнодисперсному пюре з них 

Продукт 

Масова частка, мг в 100 г 
L-аскор- 
бінової 
кислоти 

антоціано-
вих барв-

них речовин 

фенольних спо-
лук (за хлороге-
новою к-тою) 

дубильних 
речовин 

(за таніном) 
Вишня свіжа 41,2 960,0 318,1 310,3 

заморожена 77,5 1821,6 408,4 475,1 

дрібнодисперсне 

заморожене пюре 90,0 2232,1 467,6 600,1 

Чорна смородина  
свіжа 266,0 1500,9 679,9 542,0 

заморожена 503,5 2966,0 817,0 759,5 

дрібнодисперсне 
заморожене пюре 610,6 3633,5 991,0 986,2 

 

Показано, що кріогенне заморожування та низькотемпературне 

подрібнення ягід дозволяє не тільки зберегти біологічно активні речовини, 

такі як антоціанові барвні речовини, L-аскорбінова кислота тощо, а й 

призводить до більшого їх вилучення. Збільшення перерахованих 
корисних речовин у заморожених ягодах становить 1,5–2,0 рази відносно 

свіжих ягід, в дрібнодисперсному замороженому пюре – 2,0–2,5 рази. 
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ВИВЧЕННЯ ВМІСТУ БАР У СУХИХ ПЛОДООВОЧЕВИХ  

СУМІШАХ – НАПІВФАБРИКАТАХ  

ДЛЯ INSTANT-НАНОНАПОЇВ  
 

Сухомлин Е.М., гр. ХТП-55м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. К.С. Балабай  

Харківський державний університет харчування та торгівлі  
 

Мета роботи – вивчення вмісту БАР (β-каротину, L-аскорбінової 

кислоти, низькомолекулярних фенольних сполук, дубильних речовин 

та пектинових речовин) в сухих плодоовочевих сумішах – 
напівфабрикатах для іnstant-нанонапоїв, отриманих способом 

сублімаційного сушіння із топінамбура та інших видів плодоовочевої 

сировини, зокрема з гарбуза, яблук, лимонів та апельсинів.  

На кафедрі харчових технологій продуктів із плодів, овочів і 

молока та інновацій в оздоровчому харчуванні ХДУХТ розроблено 

технологію та рецептури трьох видів сухих сумішей з дрібнодисперсних 

порошків – напівфабрикатів для іnstant-нанонапоїв: «Топі-Каротинка», 

«Топі-Фрукт» та «Топі-Цитринка». Визначено, що вміст β-каротину в них 

становить 15,8–16,7 мг в 100 г (2 добові потреби людини в β-каротині),  

L-аскорбінової кислоти – 130,7–135,2 мг в 100 г (добова потреба в вітаміні 

С), фенольних сполук (за хлорогеновою кислотою) –1636,9–1652,8 мг в  
100 г, дубильних речовин (за таніном) – 1319,4–1339,9 мг в 100 г. 

Результати вивчення вмісту БАР в зазначених сумішах подано в таблиці. 

 

Таблиця 

Вміст БАР у сухих плодоовочевих сумішах – напівфабрикатах  

для іnstant-нанонапоїв  

Назва суміші 

Масова частка, мг в 100 г 
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«Топі-Каротинка» 130, 7 15,8 1636,9 1319,4 1,8 95,0 

«Топі-Фрукт» 132,5 16,6 1649,3 1332,3 1,6 95,2 

«Топі-Цитринка» 135,2 16,7 1652,8 1339,9 1,8 95,1 
 

Таким чином, вищенаведені результати вивчення вмісту БАР у 

розроблених сухих плодоовочевих сумішах свідчать про їх високу харчову 

та біологічну цінність. Отже, нові суміші можуть бути рекомендовані до 

використання як напівфабрикати для іnstant-нанонапоїв оздоровчого 
призначення.  
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ТЕХНОЛОГІЯ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ ДОБАВОК ІЗ НУТУ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕСІВ МЕХАНОЛІЗУ  
 

Уваров Д.Д., гр. ХТ-56 
Наукові керівники: д-р техн. наук, проф. Р.Ю. Павлюк,  

ст. викл. Т.В. Котюк 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Робота присвячена науковому обґрунтуванню та розробці 

технології дрібнодисперсних білкових рослинних добавок у формі пюре із 

нуту, які засновані на процесах механолізу при глибокій переробкці 

сировини. Як інновацію використовували дрібнодисперсне подрібнення 

попередньо паротермічно обробленого нуту. Відомо, що нут є 

перспективним джерелом рослинних повноцінних білків, усіх незамінних 

амінокислот, які знаходяться у формі важкорозчинних наноасоціатів і 
нанокомплексів, які слабо засвоюються організмом людини на 30–40%.  

При розробці технології дрібнодисперсних добавок із нуту 

головним було збільшити ступінь вилучення із сировини прихованих 

зв’язаних біополімерів в нанокомплекси у вільний стан, трансформувати 

білки, полісахариди, харчові волокна в розчинну форму за рахунок 

механічної енергії та механолізу. 

Установлено, що комплексне використання паротермічної обробки 

та дрібнодисперсного подрібнення призводить до механодеструкції та 

процесів механолізу – часткового руйнування важкорозчинних 

біополімерів (білка, гетерополісахаридів та ін.) на 40–50% до окремих 

мономерів – α-амінокислот, глюкози та ін. 

Установлено, що процеси механодеструкції молекул білка нуту 
та його нанокомплексів та наноасоціатів з іншими біополімерами та 

впливають на зменшення молекулярної маси білку, перерозподіл 

співвідношення гідрофільних та гідрофобних залишків амінокислот 

молекул білку, зменшується розмір молекул білку, діаметр оболонки 

молекул і діаметр ядра і, як наслідок, збільшується здатність 

утворювати гелі. 

Нова технологія дозволяє отримати дрібнодисперсні добавки з нуту у 

формі пюре високої поживної цінності. Отримані добавки, мають 

оригінальний смак та можуть бути рекомендовані, в якості збагачувачів 

при виробництві широкого асортименту продуктів, зокрема при 

виробництві супів-пюре, закусок типу «Хумус», закусок-намазок, 
овочевих паст, соусів, також для спеціального та лікувально-

профілактичного призначення. Експериментально визначені і 

обґрунтовані раціональні технологічні параметри технології, проведено 

апробацію у виробничих умовах та розроблено проект НД. 
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МАЙБУТНЄ КИСЛОМОЛОЧНИХ  НАПОЇВ НА ОСНОВІ 

ПЕРЕРОБКИ ВТОРИННОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ 

 

Усата К.С., гр. Т-31 

Науковий керівник – викл. І.А. Клімова  

Харківський фаховий коледж харчової  промисловості ХНТУСГ 

 

Сучасні тенденції удосконалення асортименту молочних 
продуктів орієнтовані на створення збалансованої за харчовою і 

біологічною цінністю продукції, здатної забезпечити потреби різних 

верств населення.  

Для розширення асортименту продукції та  підвищення 

біологічних властивостей  у молочній промисловості поряд з молоком 

незбираним використовують вторинні продукти комплексної 

переробки та наповнювачі рослинного походження, що надає їй 

лікувально-профілактичні властивості. 

Використання в якості сировини маслянки дозволить не тільки 

підвищити харчову цінність молочних продуктів, а й заощаджувати 

дорогу натуральну сировину. 

Біологічна цінність маслянки зумовлена наявністю речовин 
антисклеротичної ліпотропної дії. Насамперед це фосфоліпіди, що 

відіграють важливу роль у нормалізації жирового та холестеринового 

обміну. Високий вміст фосфоліпідів у харчуванні сприяє накопиченню 

в організмі білка.  Маслянка цінна як джерело лецитину, який містится 

в маслянці найактивнішій формі, тому може бути рекомендована для 

щоденного вживання. Найбільш високі профілактичні і лікувальні 

властивості забезпечують ацидофільні продукти на основі маслянки.  

Перспективним для виробництва кисломолочних продуктів є 

збагачення маслянки біологічно активними добавки з ламінарії, які  

підвищують біологічні властивості напою. Суху подрібнену морську 

капусту використовують як збагачувач йоду у природному стані. 
Частина йоду в ній знаходиться у складі йодамінокислотних 

комплексів. Високий вміст йоду в кисломолочному напої з додаванням 

ламінарії дозволяє рекомендувати його для профілактики йодної 

недостатності, включати у раціон харчування хворих з хронічними 

гнійно-запальними захворюваннями м’яких тканин (фурункули, 

абсцеси), у яких виявлений йододефіцитний стан різного ступеню. В 

цілому напій, одержаний за традиційною технологією з додаванням 

ламінарії, є ефективним джерелом біодоступного йоду, дозволяє в 

короткі терміни ліквідувати або знизити недостатність цього 

мікроелементу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОЗДОРОВЧИХ ДОБАВОК  
ІЗ КВАСОЛІ, ОТРИМАНИХ ЗА НАНОТЕХНОЛОГІЄЮ 

 

Хоменко Я.В., гр. ХТП-55 м 
Науковий керівник – асист. К.В. Дудник  

Харківський державний університет харчування та торгівлі  
 

Робота присвячена вивченню якості оздоровчих добавок із квасолі, 
які отримані за інноваційною технологією, що відрізняється від існуючих 
використанням паротермічної обробки та дрібнодисперсного подрібнення. 

На кафедрі харчових технологій продуктів із плодів, овочів і 
молока та інновацій в оздоровчому харчуванні ХДУХТ в рамках наукової 
школи Р.Ю. Павлюк та В.В. Погарської розроблена нанотехнологія 
оздоровчих добавок із квасолі, яка призводить до збільшення масової 
частки вільних амінокислот, простих пептидів порівняно із свіжою 
сировиною, що в свою чергу покращує засвоюваність білків квасолі. 
Головним при розробці нанотехнології оздоровчих добавок із квасолі 
було максимально зруйнувати асоціати або комплекси біополімерів 
«білок – целюлоза – мінеральні речовини» сировини, провести 
механодеструкцію білків і перевести їх в легкозасвоювальну форму 
(тобто, зруйнувати до окремих амінокислот або простих пептидів), 
виключити використання синтетичних компонентів, зберегти 
максимально біологічно активні речовини (БАР), отримати стабільну 
структуру добавок, які володіють властивостями структуроутворювачів і 
загусників. 

Під час переробки квасолі використовували комплексний вплив на 
сировину паротермічної обробки і дрібнодисперсного подрібнення. Така 
технологія дозволяє отримати принципово новий білковий натуральний 
продукт оздоровчої дії в наноструктурованій (легкозасвоювальній) формі. У 
розроблених добавках було визначено вміст білка та його амінокислотний 
склад за вільними і зв’язаними амінокислотами окремо, а також 
розраховано їх амінокислотний скор. Показано, що в отриманих оздоровчих 
добавках вміст білка становить 24–25%, білок добавок із квасолі є 
повноцінним за своїм складом і за вмістом всіх незамінних амінокислот 
перевищує «ідеальний» білок в 1,2–2,4 разу. Встановлено, що при 
паротермічній обробці та дрібнодисперсному подрібненні квасолі 
відбувається дезагрегація, механодеструкція та механоліз білка до окремих 
вільних амінокислот (до 42–45%). Крім того, показано, що кількість вільних 
амінокислот збільшується в 1,5–6,8 разу, що пов’язано з трансформацією 
зв’язаних амінокислот білка квасолі у вільні, які набагато краще 
засвоюються живими організмами. Тобто вперше було виявлено ефект 
механодеструкції, механоактивації та механолізу біополімерів білка квасолі 
у вільні амінокислоти в результаті механокрекінгу.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ БАР АНТОЦІАНОВИХ  

ДОБАВОК-БАРВНИКІВ У ФОРМІ НАНОЕКСТРАКТІВ  

ІЗ КВІТІВ HIBISCUS SABDARIFFA 
 

Швець Р.С., гр. ХТП-55м 

Науковий керівник – доц. С.М. Лосєва  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Робота присвячена вивченню якості антоціанових добавок-

барвників із квітів Hibiscus sabdariffa у формі наноекстрактів з високим 
вмістом антоціанових барвних речовин, отриманих з використанням 

кріообробки сировини перед екстракцією.  

На кафедрі харчових технологій продуктів з плодів, овочів і 

молока та інновацій у оздоровчому харчуванні вивчено якість добавок-

барвників у формі наноекстрактів із квітів каркаде. В Україні в харчовій 

промисловості відчувається дефіцит натуральних добавок-барвників у 

формі екстрактів з високим вмістом антоціанових речовин та інших 

БАР. Особливе місце серед них займають рослинні добавки з ягід, 

овочів та ін. у формі екстрактів, порошків, концентратів, які одночасно 

виступають натуральними барвниками і збагачувачами біологічно 

активними речовинами (БАР). Натуральні барвники-добавки з квітів 

каркаде у формі наноекстрактів були отримано способом настоювання з 
використанням водо-спиртових екстрактів з різною концентрацією 

спирту (20, 40, 70%). Показано, що найкраще екстрагувались біологічно 

активні речовини фенольної природи і зокрема біофлавоноїди 

(антоціанові барвні речовини, поліфеноли, фенольні речовини в 70% 

етиловому спирті). При вивченні якості отриманих екстрактів з квітів 

каркаде було визначено їх хімічний склад, який представлений 

головним чином фенольними сполуками з Р-вітамінною активністю, їх 

вміст складає до 4,0–4,5%, особливо багато антоціанів та флавоноїдів. 

Встановлено, що в екстрактах з каркаде масова частка сухих речовин 

складає від 7,5% до 7,8%, антоціанових барвних речовин складає від 

2,5% до 3,0%, дубильних речовин (за таніном) від 345 мг в 100 г до  
580 мг в 100 г, фенольних сполук (за хлорогеновою кислотою) від 150 

мг в 100 г до 270 мг в 100 г, органічних кислот від 1,9% до 3,0%. 

Таким чином добавки-екстракти із квітів каркаде hibiscus sabdariffa 

відрізняються високим вмістом натуральних антоціанових барвних 

речовин до 3% та фенольних сполук до 1%. Їх можна рекомендувати для 

використання на підприємствах ресторанного бізнесу та в 

індивідуальному харчуванні при виготовлені різних оздоровчих 

продуктах,  наприклад, морозива, сирних кисломолочних десертів, соків, 

напоїв, що дозволить створити асортимент продуктів нового покоління. 
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Секція 6. ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
РИНКУ ТОВАРІВ, ЇХ ЯКОСТІ ТА ЕКСПЕРТИЗИ 

 
АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ  ОЛІЙНИХ СУМІШЕЙ  

 

Блудова Я.І., гр. ПТс-29 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Ю.М. Хацкевич  
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Відомо, що збалансовані за жирнокислотним складом харчові жири 
мають містити 30% насичених, 50–60% мононенасичених, 10–20% 
поліненасичених жирних кислот (ПНЖК). Співвідношення лінолевої і 
ліноленової кислот повинно бути (4-10):1, залежно від віку та стану 
здоров’я людини. За умов вживання жирів з визначеним співвідношення 
ПНЖК спостерігається скоріше відновлення та побудова клітинних 
мембран різних тканин організму, краще регулюється ліпідний обмін, 
підвищується еластичність кровоносних судин, активніше виводиться з 
організму зайва кількість холестерину. Аналіз складу нативних рослинних 
олій показує, що жодна з них не відповідає вимогам що до 
співвідношення лінолевої (ω-6) і ліноленової кислот (ω-3). Метод 
купажування рослинних олій, вироблених з різної сировини дає змогу 
отримати продукт з найбільш бажаними біологічними властивостями.  

Ціллю досліджень був аналіз біологічної цінності купажів 
соняшникової та ріпакової олій. 

Об’єктами досліджень є соняшникова олія, ріпакова олія та 
суміші цих олій, що містять 20%, 30%, 40%, 50% та 60% ріпакової олії.  

Отримані результати свідчить, що у досліджених зразках 
олійних сумішей незамінні жирні кислоти містяться у таких 
концентраціях: пальмітинова – 5,6–8,6%, стеаринова – 3,0–3,6%, 
олеїнова – 32,7–45,9%, лінолева – 38,3–54,5%, ліноленова – 2,7–7,2%. 
Підтверджена відсутність ліноленової кислоти у соняшниковій олії. Це 
не відповідає вимогам до збалансованості жирнокислотного складу 
харчових жирів. 

Встановлено відсутність ерукової кислоти в усіх зразках 
купажованої олії, що робить її придатною до застосування у 
харчуванні людини. Співвідношення лінолевої (ω-6) та ліноленової 
(ω–3) кислот у зразках, шо містять 40%, 50% та 60% ріпакової олії 
складають 7,6:1; 6,4:1 та 5,3:1 – відповідно до номеру зразку. Таке 
співвідношення ω-6 та ω-3 жирних кислот дозволяє вважати ці зразки 
збалансованими за жирнокислотним складом.  

Наведені дані дають змогу зробити висновок щодо 
перспективності застосування купажів ріпакової та соняшникової олій 
у виробництві «функціональних» продуктів харчування. 
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СУЧАСНІ ВИДИ ПАКУВАННЯ БОРОШНЯНИХ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

 

Буряк Л.П., гр. ПТ-18 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Т.М. Попова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Кондитерські вироби підприємств України за якістю не 
поступаються продукції зарубіжних виробників. Важливим напрямом 

зростання обсягів виробництва та реалізації вважається поліпшення 

якості й зовнішнього вигляду упаковки кондитерських виробів.  

Великі кондитерські підприємства мають у своєму складі 

спеціалізовані підрозділи, які професійно займаються поліпшенням 

упакування продукції. Постійно вдосконалюються конструкції 

упаковки, використовуються нові пакувальні матеріали і технології. 

Найбільш помітно зростає використання новітніх комбінованих і 

полімерних пакувальних матеріалів, особливо гнучких плівок.  

Упаковка кондитерських виробів має забезпечувати 

індивідуальність, вражати своєю фантазією і сприяти швидкій 

реалізації товару. Із плівкових використовують індивідуальні, 
орієнтовані, а також ламіновані, металізовані та інші матеріали. 

Широкого розповсюдження набули комбіновані та багатошарові 

плівки. Створення комбінацій різних матеріалів відкриває широкі 

можливості їх модифікації для надання унікальних властивостей 

розробленої упаковки. Завдяки цьому вироби зберігають свої 

властивості більш тривалий період. За останній час при конструюванні 

багатошарових пакувальних матеріалів використовують металізацію 

полімерних плівок, наносячи дуже тонкий шар на їх поверхню. 

Вимоги до пакувальних матеріалів для борошняних 

кондитерських виробів різноманітні та індивідуальні, що 

унеможливлює використовувати тільки один матеріал. Плівки 
підбирають залежно від виду продукції, типу пакувального 

обладнання, термінів і умов зберігання, транспортування та реалізації. 

В останні роки зростає потреба в упаковці із картону. Вона має 

великий попит у споживачів, навіть вищий, ніж полімерна, паперова, 

жерстяна або плівкова. Це зумовлено привабливістю зовнішнього 

вигляду, незначною масою і зручністю доставки. Картонна упаковка 

екологічна, надійна, багатофункціональна, технологічна і 

виготовляється із натуральної сировини рослинного походження. Вона 

може виконувати функції як індивідуальної (для тортів, тістечок, 

цукерок), так і для групової чи транспортної упаковки.  
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Серед великого асортименту солодощів значною популярністю 
користуються збивні кондитерські вироби, зокрема пастильні вироби, 
до яких належить й зефір, який має високу ступінь засвоюваності та 
відрізняється своїми смаковими  властивостями. Пастила та зефір 
особливо  популярні серед дітей. Але їх недоліком є занадто висока 
масова частка цукру, що кількісно обмежує їх споживання. Більшість 
кондитерських виробів характеризуються обмеженою біологічною 
цінністю. Але завдяки додаванню плодів та ягід до рецептурного 
складу фруктово-ягідних кондитерських виробів, до яких належать і 
пастильні вироби, біологічна цінність цих кондитерських виробів 
набагато вища, ніж інших.  

Існує велика кількість вітчизняних підприємств-виробників, 
таких як: ЗАТ Кондитерська фабрика «Харків’янка», АТЗТ 
«Дніпропетровська кондитерська фабрика», «Роменська Кондитерська 
Фабрика», АТ «Полтавакондитер», «Чернігівська кондитерська 
фабрика», ЗАТ Кондитерська фабрика «Одеса», які виробляють 
широкий асортимент зефіру.  Вітчизняний ринок пастильних виробів 
(у т.ч. зефіру) не швидко, але розвивається. Зараз на українському 
ринку зефіру не має великих підприємств конкурентів. Проте слід 
мати на увазі, що ситуація з відсутністю конкуренції на ринку 
виробництва зефіру є тимчасовою, тому що для ринку характерно 
швидке заповнення існуючих «ніш», які зараз заповнюються 
пропозиціями невеликих підприємств. Найяскравішими 
представниками середніх виробників є такі, як: Завод продовольчих 
товарів «ПАН + ПАНІ», м. Ромни; АТЗТ «Лісок», ЗАТ Полянський 
завод продовольчих товарів; ТМ «Ольвія-Віта» м. Львів;  
ТМ «ДОМІНІК» м. Полтава; Здолбунівський Завод продовольчих 
товарів, м. Здолбунів; Гощанський Завод продовольчих товарів, ПП 
«Союз» м. Харків; ПП «Ходак» м. Черкаси; ПП «Ареол» м. Тернопіль.  

На ринку пастильних виробів України постійно реалізується 
широкий асортимент продукції вітчизняного виробництва, але якість 
цієї продукції  не завжди задовольняє потребам споживачів. Врятувати 
ситуацію може ретельний контроль готової продукції із застосуванням 
сучасних методів досліджень. Отже, дослідження споживних 
властивостей та порівняльний аналіз якості зефіру  різних торгових 
марок, що присутні у торговельній мережі м. Харкова, є актуальним на 
сьогоднішній час.  
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Макаронні вироби  це продукти, які виготовляють 

висушуванням до 13% вологості і нижче тіста з макаронного борошна 
і води із збагачувачами або без них. Споживні властивості макаронних 

виробів визначаються передусім їхнім хімічним складом. На 

формування споживних властивостей макаронних виробів впливають 
вид і якість сировини, технологія приготування. Основна сировина для 

виробництва цих продуктів  макаронне борошно, яке поділяють на 
два сорти: вищий (крупка) і 1-й (напівкрупка). 

На формування асортименту макаронних виробів впливають 
такі чинники, як якість і сорт борошна, вид збагачувачів або смакових 

добавок, форма, довжина, ширина, розмір поперечного розрізу 
(діаметр). Основними напрямками розвитку вітчизняного макаронного 

виробництва є: підвищення технічного рівня обладнання; розширення 
асортименту макаронних виробів; поліпшення якості продукції; 

збільшення обсягів випуску фасованої продукції; випуск обладнання 
для виробництв малої потужності. 

Аналізуючи асортимент макаронних виробів, що реалізуються у 
торгівельній мережі м. Харкова, зокрема у супермаркеті «ВОСТОРГ» 

(бази переддипломної практики) можна зробити висновок, що він 
доволі широкий і представлений вітчизняними і закордонними 

виробниками. За останні роки асортимент значно розширився і зріс. 
Окремі виробники почали приділяти увагу підвищенню біологічної і 

харчової цінності продукту і випускати вироби з додаванням 
желатину, модифікованих полісахаридів, пектину, білків, вітамінів, 

мінеральних речовин. 
Вивчення попиту та споживчих переваг на макаронні вироби 

показало, що українці при виборі макаронних виробів, в першу черг, 

звертають увагу на ціну, далі  на склад продукту (сорт пшениці), 
торгову марку і виробника. Попит на макарони має сезонну 

залежність: споживання макаронних виробів найбільше навесні і 

досягає своє піку в травні  червні, влітку споживання знижується і 

залишається на одному рівні. При вживанні макаронів українці 
найбільше звертають увагу на швидкість приготування, схоронність 

форми після варіння, калорійність, сорт борошна та інше. Звичайно ж, 
вживання та особистий досвід впливає на подальший вибір 

макаронних виробів при покупці. 
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Рисові висівки  побічний продукт виробництва рисової крупи, 

що складається із самого цінного, що є в зерні  зернових оболонок і 

зародків насіння. Саме в цих частинах зерна сконцентровано до 90% 

всіх біологічно активних та корисних речовин рису. Рисові висівки 

містять 12–22% олії, 11–17% білка, 6–14% клітковини, 10–15% вологи 

та 8–17% золи. Також вони багаті на вітаміни, включаючи вітамін Е, 

тіамін, ніацин та такі мінеральні речовини, як алюміній, кальцій, хлор, 
залізо, магній, марганець, фосфор, калій, натрій та цинк.  

Рисові висівки  найкраще джерело загальних ліпідів та 

фітостеролів. Олія рисових висівок містить дуже високі концентрації 

циклоартенолу та 2,4-метиленциклортанолу, які становлять понад 40% 

загального числа фітостеролів. Саме з олії рисових висівок отримують 

гамма-орізанол (γ-орізанол)  речовину, яка представляє ліпідну 

фракцію і містить ферулатні (4-гідроксо-3-метоксицинамінова 

кислота) складні ефіри стеролів (кампестерол, стигмастерол та  

β-стигмастерол) та тритерпенові спирти (циклоартенол,  

2,4-метиленциклортанол, циклобранол). 

Одна з найважливіших властивостей γ-орізанолу  його 

здатність знижувати рівень холестерину. Існує кілька досліджень на 

людях і тваринах, які показують, що γ-орізанол має властивість 

знижувати рівень ліпопротеїдів низької щільності та загальний вміст 

холестерину в сироватці крові, збільшувати рівень ліпопротеїдів 

високої щільності, або впливаючи на всмоктування харчового 
холестерину, або шляхом посилення перетворення холестерину в 

калові жовчні кислоти та стерини. Подальші дослідження підтвердили, 

що γ-орізаноловий компонент відповідає за гіпохолестеринемію. 

Отже, наявність антиоксидантів, таких як токофероли, 

токотрієноли та γ-орізанол, сприяє використанню рисових висівок у 

харчуванні людини як функціонального інгредієнта для зменшення 

небезпечних для життя розладів. Вони адсорбують токсини і зайвий 

холестерин, очищають шлунок і кишечник, нормалізують вуглеводний 

і жировий обмін, покращують травлення. Рисові висівки 

використовуються харчовою промисловістю у виробництві запечених 

продуктів, закусок, сухарів, хліба, круп, тістечок, млинців, локшини, 
кексів, печива тощо. 
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У харчуванні людини серед різноманітних видів харчових 

жирів, особливе місце займає олія. Сировиною для її виробництва є 

рослинні культури – соняшник, льон, кукурудза, соя, арахіс, маслини 

та інші.Україна займає одне з провідних місць серед держав близького 
закордоння по вирощуванні жироолійних культур. Основною олійною 

культурою є соняшник, який займає близько 93% усіх площ під 

олійними культурами. 

Харчові жири є одними з основних продуктів харчування. Але 

виходячи з особливостей їх хімічного складу жири легко піддаються 

окисненню, яке знижує їх якість і біологічну цінність. Тому 

виключення можливості протікання в харчових жирах процесів, які 

супроводжуються зміною їх смаку та запаху, є важливою проблемою.  

Олія є джерелом біологічно цінних речовин – ненасичених 

жирних кислот, фосфатидів, вітамінів та інших. Важливими 

біологічними властивостями їх є вплив на обмін холестерину, вони 

стимулюють захисні механізми організму, підвищують стійкість до 
інфекційних захворювань, дії радіації та інше. Олії широко 

використовуються не лише для споживання в їжу, а й для виробництва 

консервів, маргаринів, кулінарних жирів, а також для технічних цілей. 

За умов частково ринкової економіки в Україні виробництвом 

олій займаються як державні, так і приватизовані підприємства різних 

форм власності, а також сільськогосподарські колективні та 

фермерські підприємства.  

Зважаючи на те, що виробництво жирів у сучасних умовах 

розпорошене, для статистичних органів визначити кількісні 

характеристики обсягу виробництва жирів складно. 

Є очевидним, що сьогодні на внутрішньому ринку жирів 
пропозиція перевищує попит, але це не означає, що потреби населення 

в жирах задоволено повністю, тому що попит і споживання значною 

мірою залежать від грошового забезпечення. Корисна лише та олія, яка 

гарної якості та не має шкідливих домішок. Промисловості треба 

звернути увагу на покращання технологій виробництва та зберігання 

не тільки готової продукції, а й сировини для одержання олії. 

Використовувати насіння, яке вміщує найбільше жиру – тоді 

виробництво олії буде економічно вигідне.  
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Гранатовий сік – напій дорогий, тому часто страждає від 

підробок, в ньому часто використовують барвники і консерванти. 
Тому оцінка якості та безпеки гранатових соків є актуальною.  

Проведена оцінка 7 зразків гранатового соку відповідно до 

ДСТУ 4150:2003 Соки, нектари і напої сокові, три з яких вітчизняного 

виробництва (Sandora Exclusive від ТОВ «Сандора», Мрія від ТОВ 

«МСТ Регіон», Квант від ТОВ «Саратовський ЗПТ» Одеської обл.), 

останні (сік 4U від «Goycay-Sud» ATSC, «ГИЛАН» Габалінський 

консервний завод, ТОВ «ШАРГ», ТОВ «Зейтун» LTD) – з 

Азербайджану. Встановлено, що на пакетах з досліджуваним соком 

одночасно зустрічались написи «100%-вий» і «відновлений», крім того 

склад зовсім відсутній, або в складі не вказаний обов'язковий 

компонент відновлених соків – вода, тому оцінка за маркування була 

знижена. Це зразки азербайджанського виробництва марок 4U, GILAN, 
SHARQ. На етикетці зразків соку GILAN та 4U немає адреси 

виробника, координат представника в Україні і умов зберігання. У 

харчовій цінності соку ZEYTUN вказане занадто мала кількість 

вуглеводів у соці – 0,85 г/100 г. У решти соків уміст вуглеводів у 

межах 10–14 г/100 г. У назві продукції марки «Квант» позначено, що 

це сік з цукром, а в складі цукор виготівники не вказали. 

Характерний виражений смак мали зразки Sandora Exclusive і 

Мрія. Слабкий гранатовий смак та запах виявлений у зразках 4U і 

GILAN. Терпкий і кислуватий смак мав зразок SHARQ, солодкий, не 

виражений смак – у зразку Квант, кисло-солодкий – у зразку ZEYTUN. 

Активна кислотність (рН) гранатового соку не повинна 
перевищувати 4,4, однак у зразку SHARQ вона була визначена на рівні 

4,5. На граничному рівні знаходяться зразки Квант і ZEYTUN. За 

масовою часткою розчинних сухих речовин не відповідали вимогам 

зразки Мрія, 4U, SHARQ, Квант і ZEYTUN. За показником масова 

частка титрованих кислот в розрахунку на яблучну всі зразки 

знаходяться у нормі, але SHARQ має граничне значення – 1,0. 

Таким чином, найкращим є сік Sandora, у зразку «Мрія» та 4U 

встановлено наявність консерванту. Сік GILAN, SHARQ отримав 

оцінку незадовільно за маркуванням та органолептичними 

показниками. У напоїв «Квант» і ZEYTUN оцінка «дуже погано». 
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ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ ФАЛЬСИФІКАЦІЙ МЕДУ 

 

Колобова А.О., гр. ПТ-18 

Науковий керівник – канд. техн. наук, проф. Г.А. Селютіна 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Україна є однією з провідних країн розвинутого бджільництва, в 

якій виробляється сьома частина світового виробництва меду. Він 
відноситься до найбільш цінних продуктів харчування. Високі ціни на 

натуральний мед, роблять його досить привабливим об'єктом 

фальсифікації. Способи фальсифікації меду численні і різноманітні. Це 

асортиментна, кількісна та якісна (механічні домішки борошна, крейда 

і інші замінники) фальсифікація, а також підробки, які важко виявити 

(підкормка бджіл цукровим сиропом і інше). Тому, визначення 

можливих фальсифікацій меду є актуальним завданням. 

Під час визначення зовнішнього вигляду та консистенції всі 

зразки, що досліджувались, були закристалізовані за всією масою, що 

характерно для меду в цю пору року. Чотири зразки мають добре 

виражений аромат та смак, а мед натуральний квітковий різнотрав’я 

(виробник ТОВ «Бартнік») – слабко виражений. Під час проведення 
пилкового аналізу було виявлено пилкові зерна у зразку. Мед 

натуральний квітковий соняшниковий. При визначенні масової частки 

редукуючих цукрів, діастазового числа, масової частки сахарози, 

масової частки вологи та загальної кислотності встановлено, що усі 

зразки меду відповідають вимогам ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. 

Під час проведення якісної реакції на оксиметилфурфурол було 

визначено, що зразки меду мають негативну реакцію. 

Існують способи якісного і кількісного визначення добавок  

цукру до меду. Ці методи засновані на визначенні бісульфітних 

похідних глюкози і фруктози, що утворюються у процесі обробки 

дифузійного соку цукрового буряка сірчистим газом. Ці похідні досить 
стійкі сполуки, вони не руйнуються при високих температурах і під 

впливом ферментів бджоли. Тому виявлення у меді таких сполук 

вказує на наявність у ньому цукру. Встановлено, що у досліджуваних 

зразках меду натурального квіткового різнотрав’я, меду квіткового 

натурального степового, меду натурального квіткового соняшникового 

та меду квіткового натурального степового не встановлена наявність 

сахарози, цукрової (бурякової) патоки, декстринів, залишків сірчаної 

та соляної кислот, крохмалю, інвертного цукру та 

оксиметилфурфуролу, кукурудзяного сиропу, желатину, клею, паді, 

крейди що свідчить про натуральність зразків меду. 
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ВИВЧЕННЯ АСОРТИМЕНТУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
 

Кононенко Т.О., гр.  ТЕМ-15 

Науковий керівник – ст. викл. Т.В. Фролова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Кондитерські вироби та товари – це солодкі продукти, що 

відрізняються приємним смаком та ароматом, красивим зовнішнім 

виглядом, високою харчовою цінністю, а також гарною 

засвоюваністю.  
Основною сировиною для виробництва кондитерських виробів 

є: цукор, патока, молоко, вершкове масло, різні фрукти і ягоди, 

борошно, крохмаль, какао-продукти (какао-масло, какао-порошок, 

какао терте), горіхи, різні жири і масла (маргарин, рослинні масла, 

замінники какао-масла, кондитерські жири) та інші солодкі речовини 

(мед, замінники цукру).  

Крім того, у кондитерському виробництві використовують різні 

харчові барвники (індигокармін, тартразин, кармін, куркума), 

драглеутворювачі (агар, агароїд, фурцеллоран, пектин), 

піноутворювачі (яєчні білки, кров’яний альбумін, мильний корінь), 

ароматичні речовини (ефірні масла, есенції, ванілін, харчові кислоти 

(лимонну, винну, яблучну), консерванти (бензойну, сірчасту, 
сорбінову кислоти тощо). 

До цукрових виробів відносять карамель, цукерки, шоколад, 

какао-порошок, ірис, драже, халву, мармелад, пастилу, до борошняних 

– печиво, галети, крекер (сухе печиво), вафлі, печиво, кекси, рулети, 

торти і тістечка. Уніфіковані рецептури передбачають багато сотень 

різних найменувань кондитерських виробів.  

Виробляючи широкий асортимент продукції застосовують 

зовсім різні, що значно розрізняються між собою, технологічні 

процеси. Наприклад, технологія карамелі зовсім не схожа на 

технологію печива і тістечок, а технологія халви або мармеладу, різні 

між собою, не мають нічого спільного з технологією шоколаду.  
З усього асортименту кондитерського виробництва 

споживачами цінуються мармелад, пастила та зефір. Їх особливість – 

використання натуральних компонентів (фруктово-ягідного пюре) і 

простота їх виготовлення. Зараз на споживчому ринку цей вид 

продукції випускається в широкому асортименті. Тому набувають 

особливої значущості мармеладні вироби, що мають ряд переваг перед 

іншими кондитерськими виробами – мають порівняно невисоку ціну, 

низьку калорійність, здатні зв’язувати і виводити токсини, солі важких 

металів з організму.  
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЬНО-КРИТИЧНИХ ТОЧОК  

ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВО-ФРУКТОВОГО СОУСУ  

З НАПІВФАБРИКАТУ  

 

Котелевська Р.А., гр. 5ХТк  

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц.  О.В. Стоянова 

Херсонський національний технічний університет 

 
Метою дослідження є визначення критичних точок при 

виробництва овочево-фрутового соусу з напівфабрикату (на основі 

пюре з моркви та айви).  Напівфабрикати (пюре), які отримані методом 

асептичного консервування. отримують з натуральної сировини без 

застосування консервантів і барвників. Відповідно до поставленої мети 

вирішувались такі питання: розроблення технологічної схеми 

морквяно-айвового соусу; дослідження режимів технологічних 

процесів відповідно системи НАССР. 

Об’єктом дослідження є  технологічні процеси і режими  

виробництва морквяно-айвового соусу. Предметом дослідження  є 

морквяне і айвове пюре (напівфабрикат), небезпечні ризики та 

коригувальні дії при виробництві овочево-фруктового соусу. 
Технологічний процес виробництва морквяно-айвового соусу 

складається з таких операцій: підготовка морквяного і айвового пюре 

(розведення до масової частки сухих речовин за рецептурою), 

змішування, додавання солі, цукру, кип’ятіння. Додавання до продукту 

аскорбінової кислоти також затримує потемніння продукту. Соус  

варять – 15–20 хв, далі готовий соус направляють на гомогенізацію, а 

потім на фасування при температурі 85 °С. Деаерація соусу 

відбувається у вакуум-наповнювачів і вакуум-закочувальних  машин 

для запобігання потемнінню. Тару з продуктом передають на 

стерилізацію при 100 °С протягом 25 хв. Готові соуси залежно від 

рецептурного складу містять (у %): сухих речовин  до 35, хлоридів 
1,5–3,5, мають титровану кислотність (в перерахунку на яблучну 

кислоту) 0,8%.    
При складанні блок-схеми виробництва соусу на основі 

напівфабрикату асептичного зберігання авторами визначені 

контрольно-критичні точки (ККТ): ККТ1 – розвантаження 

напівфабрикату;  ККТ2- уварювання; ККТ3 – фасування; ККТ4 – 

стерилізація готової продукції. 

Отримані дані дозволяють провести сертифікацію системи 

керування безпечністю продукції «Овочево-фруктовий соус» 

відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2007  на підприємстві.  
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ МАЙОНЕЗІВ, 

ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА РИНКУ МІСТА ХАРКОВА 

 

Кравченко А.С., гр. ПТ-18 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.Є. Скирда 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Майонез є найбільш розповсюдженим соусом, що промислово 
виготовляється. Його споживання досягає 3 кг на людину в рік, і ця 

цифра має тенденцію до збільшення. 

Майонези та соуси типу майонез застосовуються як приправи 

для поліпшення смаку м’ясних, рибних, овочевих, круп’яних і 

борошняних страв. 

Тому метою нашої роботи було визначення якості майонезів які 

реалізуються в супермаркетах м. Харків, а саме:  

Зразок № 1 Майонезний соус Торчин «Делікатесний» 28% 

жирності (ПрАТ «Волиньхолдінг»); 

Зразок № 2  Майонезний соус Мак Май «Легкий», 30% жирності 

(ТОВ БП «Кристал»); 

Зразок № 3 Майонезний соус Щедро «Салатний», 30% жирності 
(ТОВ «Щедро»); 

Зразок № 4 Майонезний соус Чугуев экстра «Салатний», 30% 

жирності (ПП «Віктор і К»); 

Зразок № 5 Майонезний соус Гуляй поле «Салатний», 30% 

жирності (ТОВ «ТД Дельта»). 

Отримані результати фізико-хімічних показників наведено в 

табл. 

 

Таблиця 

Результати експерименту 

Зразок Фактична 

маса, г 

К-ть використаного 

NaOH в ході 

титрування, мл 

Кислотність 

(X5 ) 

Зразок №1  2,01 1,6 0,48 

Зразок №2  1,99 1,5 0,45 

Зразок №3 2,00 1,4 0,42 

Зразок №4 2,00 1,5 0,45 

Зразок №5 2,01 1,4 0,42 

 

Встановлено, що усі досліджені зразки майонезів  відповідають 
вимогам ДСТУ 4487:2005. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ БОРОШНА ПШЕНИЧНОГО 

 

Крутоус Р.С., гр. ПТ-16 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Т.В. Щербакова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Аналіз стану пакування 10 зразків борошна пшеничного 

показав, що всі зразки запаковані в паперові пакети вагою 1-2 кг. До 
паковання зауважень не має, всі вони запаковані в чисту та цілу 

споживчу тару. Лише зразок «Розумний вибір» мав нечітку, розмиту 

дату виробництва. Проаналізувавши результати, отримані при аналізі 

маркування даних зразків борошна пшеничного, встановлен, що всі 

зразки мають повну інформацію, адже це нескладний 

однокомпонентний продукт, що не потребує спеціальних умов 

зберігання чи застосування. Хоча варто відзначити, що два зразки 

мали інформацію рекомендаційного характеру щодо призначення 

даного виду продукту.  

Органолептична оцінка якості борошна дозволила встановити, 

що усі зразки мають запах властивий пшеничному борошну, не 

затхлий і непліснявілий, смак – властивий пшеничному борошну, не 
кислий, не гіркий та не мають сторонніх домішок. Колір 9 зразків 

борошна білий або білий з жовтуватим відтінком, окрім зразка ТМ 

«Розумний вибір» – колір якого з сірим відтінком. Варто зазначити, що 

борошна вищого й першого ґатунків це є не допустимим, тому а 

показником «колір» даний зразок віднесли до ІІ ґатунку. 

Серед фізико-хімічних показників визначали – масу нетто, 

вологість, зольність .кількість клейковини. Встановлено, що з 10 марок 

борошна у двох «Розумний вибір» та «Аграрний фонд» недостає 15 та 

5 г продукту відповідно. Вологість борошна не повинна перевищувати 

15%. За цим показником до борошна зауважень не було. З 10 зразків 

по зольності зауваження були тільки до борошна «Розумний вибір»  
0,9%, що відповідає зольності борошна 2 ґатунку.  У пшеничному 

борошні вищого сорту клейковина має бути не менше 24%. На цей раз 

за цим показником борошно усіх зразків відповідала вимогам. Окрім 

ТМ «Розумний вибір», клейковина якого не склала лише 23%, що не 

відповідає вимогам до борошна вищого ґатунку.  

Таким чином, у результаті порівняльної оцінки якості 

встановлено, що всі зразки борошна пшеничного відповідають 

вимогам стандарту та дійсно є продуктом вищого ґатунку, окрім зразка 

ТМ «Розумний вибір», який не відповідає вимогам за кольором, 

кількістю клейковини та зольності та відповідає  борошну 2 ґатунку.  
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АНАЛІЗ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ 

ФРАНЦІЇ 

 

Кузнецов О.Г., гр. ТЕМ-15 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.О. Віннікова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Фра́нція – держава на заході Європи, республіка, що межує на 
північному сході з Бельгією, Люксембургом і Німеччиною, на сході з 

Німеччиною, Швейцарією, південному заході з Іспанією й Андоррою, 

на південному сході з Італією та Монако на півдні омивається 

Середземним морем, на заході – Атлантичним океаном. Столиця і 

найбільше місто – Париж.  

Дослідження проводилось за критеріями: визначення природних 

та водних ресурсів, сезонність країни, характеристика туристичних 

центрів, рівень готельно-ресторанного бізнесу, види підприємств та їх 

градація за «зірковістю», релігія та національні свята, а також аналіз 

забезпеченості та однорідності сервісу у країні. 

Згідно з висновками моніторінгу, отримані результати свідчать, 

що Франція є досить привабливою для туристичних відвідувань, 
завдяки сприятливій географічній області, помірному клімату, смачній 

національній кухні, високому різновиду курортних зон – як то 

узбережжя, мегаполіси чи гірськолижні території, історичним 

пам’яткам архітектури, розвиненій інфраструктурі міст, лікувально-

профілактичним центрам та місцям духовного розвитку. 

У Франції переважають готелі середнього класу. Розподіл за 

зірками такий: 40,6% – «одна зірка», 32,2% – «дві зірки», 18,3% – «три 

зірки», 5,3% – «чотири зірки», 3,6% – «п’ять зірок». 

Сьогодні готельне господарство Франції – одне з найбільш 

розвинених у світі: Франція входить до країн-лідерів світової готельної 

індустрії, маючі загальний номерний фонд больше 1 млн.  
У Франції в готельно ресторанній сфері країни  працює більше 

300 тис. чоловік, а в сезон – до 700 тис. осіб. Забезпеченість 

готельними місцями – 23 місця на 1000 осіб населення; у Франції 39 

тис. готелів, 106 тис. ресторанів, 47 тис. кафе. Налічується близько 130 

клубних готелів.  

Згідно зі статистикою Світової туристичної організації ООН 

(UNWTO) по міжнародному туристичному потоку, у 2018 році 

Франція зайняла перше місце з 88,2 млн відвідувачами. Прибуток 

країни від туризму склав 43,1 млрд дол. США. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОРОЗИВА, 

ЯКЕ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ НА РИНКУ МІСТА ХАРКОВА 

 

Лисак Є.Ю., гр. ПТ-18 

Науковий керівник – доц. І.М. Бєляєва 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Останнім часом асортимент морозива настільки різноманітний, 
що здається, на певний погляд, вже краще нічого не придумати і нікого 

не здивувати. Насправді, над проблемами якості морозива, у тому 

числі удосконаленням його форми й змісту, а також над винаходом 

оригінальних видів працюють як вітчизняні, так і закордонні фахівці. 

Слід особливо відзначити розширення асортименту морозива, 

що зумовлене прагненням виробників задовольнити різноманітні 

вимоги споживачів. 

Тому було вирішено вивчити існуючий асортимент та визначити 

споживчі властивості морозива вітчизняного та іноземного 

виробництва, яке реалізується на ринку міста Харкова. 

Результати проведеної експертизи досліджуваних зразків 

морозива за фізико-хімічними показниками якості наведено у таблиці. 
 

Таблиця 

Фізико-хімічна оцінка досліджуваних зразків морозива 

Дослідні 

зразки 

морозива 

Фізико-хімічні показники якості морозива 

Кислотність,

Т 

Масова 

частка 

сухих 

речовин, % 

Масова 

частка 

цукрози, 

% 

Збитість, 

% 

«Каштан» 22 41 20 80 

«Атлантида» 41 39 18 85 

«Хладік» 45 40 19 80 

«Спокуса» 40 38 17 80 

«Хрещатик» 24 40 20 80 

 

Дослідження з фізико-хімічних показників дозволили зробити 

висновки, що досліджувані зразки морозива по показниках титруємої 
кислотності, масової частки сухих речовин і збитості відповідали 

вимогам нормативної документації. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ФРУКТОВИХ ПАСТ 
 

Мандживідзе А.М., гр. 5ХТк 
Науковий керівник – канд. техн. наук, ст. викл. К.В. Зубкова  

Херсонський національний технічний університет 
 

Особливої актуальності сьогодні набуває необхідність 
удосконалення технологій традиційних харчових продуктів і 
створення продуктів нового покоління зі збалансованим складом, 
зниженою енергетичною та підвищеною біологічною цінністю. 

Основна роль у формуванні структурних властивостей 
фруктових паст належить високомолекулярним сполукам, до яких 
відносяться пектинові речовини. Утворення гелевої структури в 
розчинах пектинів відбувається завдяки взаємодії пектинових молекул 
між собою та залежить від особливостей будови молекули - 
молекулярної маси, ступеню етерифікації, характеру розподілення 
карбоксильних груп та вміст у ацетильних груп. Крім цього, на процес 
гелеутворення впливають температура, рН середовищ а та вміст 
дегідратуючих речовин.  

Під час виробництва фруктового пюре однією із обов’язкових 
технологічних операцій є попередня теплова обробка. В результаті 
нагрівання відбувається перехід протопектину у розчинний пектин, у 
результаті чого тканини плодів розм’якшуються, ослаблюються 
зв’язки між окремими клітинами внаслідок гідролізу протопектину, 
шкірочка легше відокремлюється від м’якоті плодів, що забезпечує 
нормальні умови послідуючого процесу протирання. Для виробництва 
концентрованого пюре надмірний перехід протопектину у розчинний 
пектин небажаний, так як значно збільшується в’язкість маси при 
уварюванні, а при зберіганні може призвести до процесу 
драглеутворення. Для зниження в’язкості і збільшення його плинності 
фруктове пюре перед концентруванням обробляють пектолітичними 
ферментами, які гідролізують пектинові речовини, з якими пов’язана 
в’язкість маси.  

На основі проведених досліджень фізико-хімічних властивостей 
пектину розроблено нові пектиновмісні пасти на основі фруктової 
сировини. Пасти виробляються на основі вторинної рослинної 
сировини: яблучних, плодово-ягідних та овочевих вичавок з 
додаванням пюре плодів і ягід. Особливістю їх отримання є 
проведення процесу гідролітичного розщеплення протопектину 
рослинної тканини з метою збагачення водорозчинним пектином 

Проведені дослідження дозволяють підвищити харчову і 
біологічну цінність, а також регулювати склад отриманих продуктів у 
відповідності з основними принципами раціонального харчування. 
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ПІДВИЩЕННЯ КИСЛОТНОСТІ ВИН ЛИМОННОЮ  

ТА ВИННОЮ КИСЛОТАМИ 

 

Нагель Д.В., гр. 5ХТв 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.І. Мамай 

Херсонський національний технічний університет 

 

Вино є гетерогенним середовищем, до складу якого входять 
хімічні сполуки різної природи. Органічних кислот в вині знайдено 

більше 50. В найбільших кількостях у вині (0,1–3,5 г/дм3) містяться: 

винна, яблучна, молочна, оцтова та інші кислоти. Кислотність відіграє 

важливу роль в досягненні балансу, оскільки вона врівноважує цукор і 

спиртуозність, відповідає за освіжаюче почуття, яке ми відчуваємо, 

зробивши перший ковток вина. Ще одна важлива особливість 

кислотності це те, що від неї залежить тривалість терміну зберігання 

вина, так як кислота діє як консервант.  Високий вміст винної кислоти 

небажаний в зв'язку з негативним впливом її на органолептичну оцінку 

отриманих виноматеріалів. При низькому вмісті винної кислоти може 

спостерігатися мікробіологічна нестійкість виноматеріалів та в 

послідуючому їх простота та «плоскість» в смаку. 
В Національному інституті винограду і вина «Магарач» була 

проведена порівняльна оцінка підкислення сусла та виноматеріалів 

винною та лимонною кислотами. Вплив внесення органічних кислот 

на показники виноматеріалів потребує подальшого вивчення. У зв’язку 

з цим було досліджено: можливість застосування лимонної та винної 

кислот у виноробстві, а саме в процесі підкислення; поведінка вин при 

підкисленні кожною з кислот та їх комплексом; властивості лимонної 

та винної кислот. Встановлено, за яких умов використовуються 

обмеження кількості кислот для даного процесу, та які існують 

способи та методи підкислення вин. 

Підкислення використовується для виправлення виноматеріалів, 
отриманих з винограду з низькою кислотністю, що мають 

негармонійний та плоский смак. Такі виноматеріали можна 

підкислювати лимонною або винною кислотою, яку вводять в 

кількості, що не перевищує 2 г/дм3. 

Дослідження показали, що основною перешкодою для 

підкислення вин є обмеження кількості використання винної та 

лимонної кислот, в зв’язку зі зниженням дегустаційної оцінки зразків. 

Після підкислення вин необхідно проводити перевірку на схильність 

до кристалічних помутнінь, і в разі необхідності стабілізувати вина до 

стану визначеного нормами. 
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АНАЛІЗ РИНКУ ЧАЮ В УКРАЇНІ 
 

Некрасова В.О., гр.  ТЕМ-15 

Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. А.А. Дубініна 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Стосовно вимог до якості чаю, то чорний чай, що надходить до 

реалізації в торгівельні мережі повинен відповідати сертифікатам 

якості і відповідати вимогам якості згідно з ДСТУ 7114:2010 «Чай 

чорний байховий фасований». 

Проводячи товарознавчу оцінку зразків чаю було розглянуто 

пакування, маркування, органолептична оцінка та фізико-хімічні 

показники, а саме: масова частка вологи, кількість дріб’язку та вміст 
таніну. Проведене дослідження упакування та маркування, встановило, 

що всі досліджувані зразки були упаковані належним чином у 

напівжорстке пакування Маркування майже на усіх досліджених 

зразках було нанесено у повному обсязі. Але у чотирьох зразків 

спостерігалися порушення. На зразку Ahmad Tea не була зазначена 

адреса виробника. На маркуванні зразків чай «Добрыня Никитич», та 

«Lipton» не було вказано місце вирощування чайного листа. 

Органолептичний аналіз показав, що всі зразки чаю, відповідно свого 

ґатунку відповідають вимогам стандарту. А саме смак і аромат 

досліджуваних зразків був ніжний, тонкий, терпкий. Настій у всіх 

зразків був прозорий. Від світло коричневого до коричневого з 
червоним відтінком забарвленням. Колір розвареного листа у всіх 

зразках був практично однаковий – однорідний, коричневого кольору. 

Зовнішній вигляд чаю в усіх зразках, відповідно виду відповідав 

вимогам стандарту. Гірші показники (порівняно з іншими) зразків №5 – 

«Крепкий», та № 9 – чай «Принцеса Канді» пов’язані з тим, що цей час 

першого ґатунку. І вказані показники є допустимими для даного 

ґатунку. Згідно зі стандартом відсоткова маса дріб’язку повинна бути 

не більше 4%, а в досліджуваних зразках вона сягає від 0,4% до 4,9%. 

Найбільшу кількість містилась в зразку № 5 – чай «Добрыня Никитич» 

(4,9%), що перевищую дозволену норму на 1,9%. Це є значним 

порушенням. Згідно із стандартом масова частка вологи повинна бути 

не більше 8%, а в досліджуваних зразках вона сягає від 2,1% (зразок  
№ 7 – чай «Lipton») до 8,8% (зразок № 8 – чай «Майський»), що 

означає, що по даному показнику вона перевищує на 0,8%.  

Як рекомендації, на нашу думку, українським виробникам чаю 

буде доцільним розширити свій асортимент продукції. Адже покупці 

задоволені існуючими видами продуктів, але б також хотіли, щоб 

продукція цього виду була більш широкою і різноманітною.  
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АНАЛІЗ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ І РЕСТОРАННИХ  

ПОСЛУГ ІСПАНІЇ 

 

Рудик О.М., гр. ТЕМ-15 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.О. Віннікова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Іспанія – держава на південному заході Європи. Займає більшу 
частину Піренейського півострова, Балеарські та Пітіузькі острови в 

Середземному морі, Канарські острови в Атлантичному океані. Іспанія 

омивається Середземним морем й Атлантичним океаном. По суходолу 

Іспанія межує з Португалією на заході, з Францією – по гребенях 

Піренейських гір, з Андоррою, з Гібралтаром та з Марокко. 

Завдяки своєму географічному положенню кліматичні умови в 

Іспанії вкрай різноманітні. Наприклад, Піренейському півострову 

притаманні три основні кліматичні типи – Континентальний, 

Океанічний і Середземноморський. 

Моніторинг ринку готельних і ресторанних послуг проводився 

за такими критеріями: загальні відомості про державу, природні 

ресурси, характеристика туристичних центрів, готельно-ресторанне 
господарство, види підприємств харчування Іспанії, опис транспортної 

інфраструктури держави, релігія та національні свята, туроператори і 

турагенти, аналіз забезпеченості та однорідності сфери сервісу Іспанії. 

За даними дослідження були зроблені висновки про те, що 

Іспанія дуже гарна країна для готельного бізнесу. У ній є багато 5-ти 

зіркових готелів, які відомі на весь світ: Jardines De Nivaria, Marbella 

Club Hotel  Golf Resort & Spa, Ushuaia Beach Hotel, Vincci Selección 

Aleysa, Hotel Boutique & Spa, W Barcelona, AC Palacio Del Retiro, 

Autograph Collection, Costa Adeje Gran Hotel, Protur Biomar Gran Hotel 

& Spa та інші. 

В Іспанії також є ресторани, які мають 3 зірки Мішлен: 
DiverXO, El Celler de Can Roca, Arzak, Martín Berasategui, Sant Pau. 

Основні туристичні центри Іспанії розташовані в таких містах: 

Мадрид (відомий Палацом зв’язку, Музеєм декоративних мистецтв та 

Морським музеєм), Барселона (привертає увагу туристів величезним 

кафедральним Собором Св’ятої Євлалії), Коста-Брава (курортна 

частина побережжя), Коста-Дорада (курорт Салоу), Коста-дель-Сол 

(туристична зона, яка відома такими курортами: Торремолінос, Торре-

дель-Мар, Естепона).  

Моніторинг показав, що Іспанія має величезний потік туристів 

(82,2 млн. осіб за рік).  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ УПОДОБАНЬ ЩОДО МОРОЗИВА 

 

Рудик О.М., гр.  ТЕМ-15 

Науковий керівник – ст. викл. Т.В. Фролова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Морозиво – це продукт, виготовлений шляхом  збивання і 

заморожування суміші натурального молока, вершків, згущеного або 

сухого незбираного та знежиреного молока, фруктово-ягідних 

сумішей, різних смакових і ароматичних речовин та стабілізаторів. 

Добрі смакові якості морозива доповнюються його високою поживною 

цінністю. Сьогодні асортимент морозива надзвичайно різноманітний, 

він включає сотні найменувань, але якість цього продукту  не завжди 
задовольняє потребам  споживачів.  

Асортимент морозива дуже різноманітний і включає багато 

найменувань. Залежно від складу наповнювачів розрізняють  основні 

види морозива: на основі молочних сумішей, плодово-ягідне і 

ароматичне (без додавання молочної сировини). Крім того, поширені 

любительські види морозива: чорносливове з горіхами та корицею, 

цитрусове, освіжаюче, томатне, аромат чаю, сніжинка та ін. 

Виробляють також  морозиво для хворих на цукровий діабет, в 

рецептурі якого не використовують цукровмісні компоненти. 

Споживні властивості морозива формуються під час  

технологічного процесу і  залежать від сировини і рецептури, харчових 
наповнювачів і добавок, якості пакувального матеріалу і умов 

зберігання. Для виготовлення морозива використовують таку 

сировину: молочні продукти; цукор і цукристі речовини (патока, 

інверсний цукор і глюкоза, мед та ін.); підсолоджуючі речовини 

(сорбіт, ксиліт); яйця і яєчні продукти; плоди, ягоди та овочі; продукти 

переробки плодів, ягід та овочів; смакові добавки; ароматичні 

речовини; харчові барвники; вітаміни, емульгатори та стабілізатори 

консистенції.  

Досліджено попит та визначено споживчі переваги на морозиво. 

Встановлено, що морозиво для українців залишається одним з 

улюблених ласощів, і влітку його купують дуже часто; найбільш 

ходове морозиво – це у вафельних стаканчиках і ескімо; головними 
критеріями при виборі морозива є смак і його ціна; споживачі 

звертають увагу на виробника і торгову марку, хоч і не завжди можуть 

її назвати; найбільше чоловіки люблять класичне біле морозиво-

пломбір і шоколадне морозиво, а жінки – білий пломбір і фруктове 

морозиво; найбільше морозиво купують в кіосках і невеликих 

магазинах. 
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СПОСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ВИНОГРАДНИХ ВИН 
 

Сєнічев Д.С., гр. 5ХТв 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.І. Мамай 

Херсонський національний технічний університет 
 

Фальсифіковані вина зазвичай являють собою суміш етилового 
спирту, сахарози, органічної кислоти та інших інгредієнтів. При цьому 

їх фізико-хімічні показники можуть повністю відповідати вимогам 

діючих стандартів. Однак, за численними даними, такі напої, як 

правило, мають не тільки погану органолептичну характеристику, але і 

можуть завдати значної шкоди здоров’ю споживача, так як входять до 

їх складу компоненти не завжди нешкідливі.  
Відомі способи встановлення фальсифікації вин, що включають 

певні ряди хімічних показників – об’ємної долі етилового спирту, 

масової концентрації зв’язаних кислот, титрованих кислот, 

приведеного екстракту – з послідуючим розрахунком їх відношення. 

Вказані методи мають достовірність від 0,51 до 0,85. Однак виконання 

більшої кількості аналізів, що потрібні для підтвердження 
відповідності чи фальсифікації, тривалі та трудомісткі. 

Найбільш близьким є спосіб встановлення натуральності 

продукту по хроматографічному профілю летких ароматичних сполук. 

Спосіб достатньо ефективний, але має ряд недоліків. Він не дозволяє 

виявити фальсифікацію таких продуктів, як, наприклад, розбавлене 

вино, підспиртоване спиртом-сирцем. У цьому випадку 

хроматографічні профілі летких компонентів натурального і 

фальсифікованого вина будуть ідентичні. Аналогічно до цього 

зброджені винними дріжджами водно-цукрові розчини з невеликим 

додаванням сусла або вина будуть мати хроматографічний профіль, що 

подібний до натурального продукту. Окрім цього, пробопідготовку 
проводять шляхом перегонки зразка або його розведення, внаслідок 

чого ряд речовин, що мають високу температуру кипіння, не 

переганяються у дистилят або загублюються при розведенні, якщо їх 

концентрація достатньо мала. У дистилят не переходять нелеткі 

компоненти, що зумовлюють тип і натуральність продукту. 
Отже, хроматографічний профіль ароматичних сполук буде 

ідентичний у багатьох випадках, наприклад при розведенні вина 

водою, змішуванні сусла і спирту-сирцю, підброджування суміші води, 

сусла і сахарози та ін. Таким чином, профіль ароматичних сполук не 

дає об’єктивної картини фальсифікації.  
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ТОВАРОЗАВЧА ОЦІНКА ЛЬОДЯНИКОВОЇ КАРАМЕЛІ  

 

Сіденко В.С., гр.  ПТ-16 

Науковий керівник – канд. техн. наук, ст. викл. О.В. Гапонцева  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

З метою встановлення споживної якості та потенційної 

конкурентоспроможності української льодяникової карамелі на 
внутрішньому і зовнішньому ринках у роботі проведено порівняльну 

товарознавчу оцінку якості  зразків карамелі вітчизняного та імпортного 

виробництва. Досліджувалися зразки  карамелі:  «ВітаЛюкс», ЗАТ 

«ОдесаКондитер», «Дюшес» ТМ «Сладко», ПАТ «Рівненська 

кондитерська фабрика», «Цитрусовий мікс», ПАТ «Кременчуцька 

кондитерська фабрика «Roshen», «Lolli pops», ПАТ «Кременчуцька 

кондитерська фабрика «Roshen», «Bonbonita fruit mix», ПАТ 

«Кременчуцька кондитерська фабрика «Roshen», «Дюшес», ПАТ 

«Кондитерська фабрика «Харків’янка», «Фрудді-мікс», ПАТ 

«Кондитерська фабрика «Харків’янка», «Барбарис», ПАТ «Кондитерська 

фабрика «Харків’янка» (Україна); «Яблучна», «Cavendish & Harvey», 

Німеччина; «Вишнева» та «Cavendish & Harvey» (Німеччина).  
У результаті дослідження зовнішнього стану карамелі встановлено, 

що всі зразки загорнуті в етикетки, фарби на яких не переходять на 

поверхню карамелі, що робить його художнє оформлення більш 

привабливим. Тара чиста, суха, без сторонніх запахів. Карамель загорнута, 

має художньо оформлену етикетку, що щільно облягає виріб, але не 

прилипає до поверхні, із стійкими барвниками. 

Під час визначення якості карамелі оцінюють: смак і запах, колір, 

поверхня, форма. Результати досліджень органолептичних показників 

свідчать про те, що структура та консистенції, поверхня у дослідних 

зразках суха, без тріщин. Проте не всі досліджені зразки карамелі 

відповідають стандартним вимогам. Так, смак та запах зразку карамель 
«Дюшес» ТМ «Сладко» ПАТ «Рівнекондитерська фабрика» має різкий 

запах есенції, що значно знижує загальне враження від продукту. 

Встановлено, що всіх зразки карамелі за показником титрованої 

кислотності відповідають вимогам ДСТУ (не більше 16%). Найкислішим 

є зразок карамелі «Цитрусовий мікс» (13,5%), що пояснюється 

рецептурою продукту. Щодо кількості вологи встановлено, що жоден зі 

зразків не перевищує встановлену межу 4% та складає 2,8–3,5%. Масова 

частка редукуючих речовин знаходиться в межах норми в усіх зразках, а 

сааме – не більше 23%. Це свідчить про те, що дотримувались технології 

виробництва та умов зберігання в торговій мережі. 
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За думкою фахівців перспективною олійною сировиною є ріпак. 
Відомо, що до складу ріпакової олії входять поліненасичені жирні 

кислоти (ПНЖК), які відносять до незамінних біологічно активних 

речовин. Вітчизняними селекціонерами виведено сорти ріпаку, які 

адаптовані до погодних умов України та не містять у своєму хімічному 

складі глюкозинолатів та ерукової кислоти. На наш погляд олія, що 

вироблена з цих сортів, є перспективною сировиною. 

Метою наших досліджень було вивчення жирнокислотного 

складу олії, що вироблена з вітчизняних безерукових сортів ріпаку, та 

оцінка її властивостей як харчової сировини.  

Як об’єкти дослідження було взято ріпакову олію нерафіновану, 

одержану методом холодного пресування з безерукових озимих та 

ярових сортів ріпаку: «Атаман», «Ольга», «Атлант», «Обрій», «Свєта», 
«Оділа», «Оріон». Визначення жирнокислотного складу ріпакової олії 

проводили згідно ISO 12966-4:2015. 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що у досліджених 

зразках ріпакової олії незамінні жирні кислоти містяться у таких 

співвідношеннях: пальмітинова – 3,9–6,0%, стеаринова – 1,7–3,2%, 

олеїнова – 58,0–62,1%, лінолева – 19,9–24,3%, ліноленова – 9,3–13,7%. 

Поряд з цим підтверджено, що в усіх зразках олії відсутня ерукова 

кислота, що робить її придатною до застосування у харчовій 

промисловості.  

Загальна сума лінолевої та ліноленової кислот, що містяться у 

зразках олії, складає 30,5..–38%. Співвідношення ПНЖК ω-6 до ПНЖК 
ω-3 складає 2:1.  

Таким чином високий вміст ліноленової кислоти (9,3..–13,7%)  у 

олії, що вироблена з вітчизняних сортів ріпаку, дає змогу прогнозувати 

доцільність її застосування у харчовій промисловості як складової під 

час купажування з оліями, що містять велику кількість лінолевої 

кислоти (наприклад соняшникова олія). Таке купажування дасть змогу 

підвищити біологічну цінність отриманих сумішей за рахунок 

збагачення їх жирнокислотного складу ω-3 жирними кислотами та 

досягти бажаного з фізіологічної точки зору їх співвідношення до ω-6 

жирних кислот.  
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Печиво  найбільш поширений вид борошняних кондитерських 

виробів завдяки своїм смаковим властивостям, високої якості та 

доступністю за ціною. Цукрове печиво є висококалорійним, тому що 

виробляється з пластичного тіста з великим вмістом цукру, жиру, 
меланжу. Аналіз хімічного складу та харчової цінності печива свідчать 

про незбалансованість його складу через високий вміст жирів, 

вуглеводів та низький вміст білків, харчових волокон, вітамінів, 

мінеральних речовин. Оскільки цукрове печиво має постійний попит у 

споживачів, існує потреба у пошуку можливостей зниження його 

калорійності, поліпшення органолептичних показників, розширення 

асортименту за рахунок використання нетрадиційних видів сировини і 

нетрадиційних смакових добавок. 

З метою підвищення харчової та біологічної цінності печива 

вітчизняні та зарубіжні вчені пропонують використовувати різні види 

нетрадиційної сировини, зокрема борошняні композиційні суміші з  
гречки, рису, вівса, ячменю, кукурудзи, квасолі, гороху; 

порошкоподібні напівфабрикати із плодів шипшини, обліпихи, 

абрикосів, чорноплідної горобини, журавлини, моркви, гарбуза, 

буряка, топінамбуру. Додавання в рецептуру печива вторинних 

продуктів переробки зернових та олійних культур (висівок, зародків, 

шроту, жмиху, пивної дробини, соняшникової макухи) дозволяє 

значно підвищити його біологічну цінність. Для окремих виробів 

пропонують використовувати в якості жирової основи соняшникову, 

кунжутну, ріпакову, лляну олію, олію волоського горіха та їх суміші. В 

якості збагачувального білкового компоненту широко використовують 

сироватку (молочну, соєву), сухе знежирене молоко, кисломолочний 
сир. Розроблено рецептури печива з додаванням плавленого сиру, 

суміші томатної пасти та кунжуту, продуктів екструдування зернових. 

Введення смако-ароматичної добавки Del'Ar®, розробленої в 

ТОВ «Зелені лінії», дозволяє отримати печиво з різноманітними 

смаками  зі смаком піци, грибів, сиру, томата, з пікантним смаком, зі 

смаком цибулі, зелені, екстрактами натуральних спецій. 

Таким чином, під час створення цукрового печива оздоровчого 

призначення основна увага приділяється збільшенню вмісту 

функціональних інгредієнтів і зниженню енергетичної цінності. 
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Помутніння, пов’язані з наявністю у коньяку металів, 

обумовлюються головним чином залізом і міддю. При цьому 

двовалентне залізо і мідь не утворюють у коньяку нерозчинних сполук 

і не змінюють прозорості коньяку. Викликати помутніння здатні 

тривалентне залізо і одновалентна мідь при їхньому вмісті у 

визначених межах. 
Підвищений вміст сполук полівалентних металів має 

негативну дію на організм людини та порушує фізико-хімічну 

рівновагу системи коньяку і викликає його помутніння. 

Удосконалення способів деметалізації вин і коньяків до оптимального 

вмісту металів в напоях, не погіршуючи властивостей і показників 

якості готової продукції обумовлене актуальністю вирішення  проблем 

вітчизняного виноробства. 

У роботі досліджено вплив фосфорного ефіру целюлози (ФЕЦ), 

ряду комплексонів на ефективність деметалізації коньяків. 

ФЕЦ є катіоннообмінним сорбентом, отриманим на основі 

природної целюлози і, при використанні, не вносить домішок, що 
негативно впливають на організм людини. Після регенерації 

катіоннообмінний сорбент може бути використаний неодноразово.  

У результаті проведених досліджень виявлено, що ФЕЦ,  

володіє комплексною здатністю видаляти з вина та коньяку іони 

металів: заліза, міді, цинку, натрію і кальцію, і таким чином запобігати 

появі залізного касу. Обробка ФЕЦ передбачає використання чистого 

відфільтрованого коньяку. Завислі часточки знижують іонообмінну 

здатність. Обробку слід проводити при постійному перемішуванні. 

Також виявлено, що ФЕЦ сприяє виправленню таких вад, як 

«мишачий» присмак, переокислення вин і ін.  

Після використання ФЕЦ покращується смак коньяків і вони  

набувають стабільної прозорості. 
Результати, отримані при дослідженні впливу фосвіну, який 

представляє собою комплексон, що містить фосфор, на якість коньяків 

свідчать, що при обробці коньяків відбувається зниження вмісту заліза 

до рівня, що вимагається за технологією, зникає схильність коньяків 

до залізного касу, покращуються органолептичні показники. 
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Секція 7. ФОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ І ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ, 

МИТНІ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ 
 

СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕМ-СКРАБУ  

ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРУ АБРАЗИВНИХ ЧАСТИНОК 

 

Бердова В.О., гр. ПТ-17 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.О. Акмен 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Аналіз даних експортно-імпортних відносин показує, що 

український ринок косметичних товарів є одним з найбільш 

перспективних серед інших ринків непродовольчих товарів, при цьому 

з кожним роком експорт косметичних товарів зростає. Тому 

дослідження напрямів підвищення споживчих властивостей цих 

виробів, є актуальним. Косметичні товари надають гарний зовнішній 

вигляд і здоровий стан шкірі, тому мають велике гігієнічне, естетичне і 

психологічне значення. Вони очищають, зволожують, живлять, 

зміцнюють шкіру, захищають від несприятливих факторів природи, 

усувають запальні процеси. Особливе місце займають крем-скраби, які 

призначені очищують шкіру обличчя і тіла від забруднень і ороговілих 
часточок шкіри, сприяють відкриттю пор, чим покращують кровообіг 

у шкірі і процес дихання шкіри. Завдяки цим засобам поліпшується 

текстура і колір шкіри. Метою роботи було дослідження напряму 

застосування крем-скрабу залежно від розміру абразивних часточок.  

Установлено, що до складу будь-якого скрабу, перш за все, 

входять абразивні частинки, які при механічному впливі (нанесення 

масажними рухами) відлущують ороговілі клітини шкіри. Абразиви 

можуть бути як натуральними, так і синтетичними. Серед натуральних 

абразивних компонентів природного походження, які використовують 

в косметичних засобах, перевагу мають наступні: шкарлупа яєць, 

дрібно фракційний пісок, глина, перетинки волоського горіха, панцері 
мідій та ракоподібних, перемелену морську сіль, цукор, кісточки 

фруктів, каолін, мелена кава, насіння льону, активоване вугілля. Але 

такі частинки цілком можуть відноситись і до синтетичних полімерів. 

Дослідження показали, що розмір абразиву у скрабах дуже 

різноманітний за складом і залежить від зони впливу. Скраби для шиї і 

зони декольте мають бути максимально м’якими, з дуже ніжною 

структурою і найдрібнішими абразивними частинками із розміром від 

20 мкм до 45 мкм. Для догляду за кистями рук і ліктями дуже 
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ефективні сольові скраби з абразивними часточками в розмірі від  

100 мкм до 150 мкм, на кремовій основі з додаванням 

пом’якшувальних компонентів. Скраб для ступнів ніг, відповідно 

товщині шкіри у цій зоні, містить великі абразивні складові, їх розмір 

може коливатися від 150 мкм до 250 мкм. 
 
 
 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ  

РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ 

 

Брик Я.В., гр. ТТМ-25 

Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. Н.М. Пенкіна, 

канд. техн. наук, доц. В.В. Колесник 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Потреба жінок у використанні засобів особистої гігієни, а саме 

гігієнічних прокладок, виникла ще у стародавні часи. Ринок жіночих 

гігієнічних прокладок відрізняється насиченістю і високою 

конкуренцією.  

Дослідження властивостей щоденних гігієнічних прокладок 

проводилось за такими показниками, як повне вологопоглинання, 

промокаємість верхнього шару та рН водної витяжки. Результати 

дослідження фізико-хімічних показників зразків щоденних прокладок 

показали, що за показником промокаємість верхнього покривного 

шару всі зразки відповідають вимогам ГОСТ 52483-2005 «Прокладки 

(пакеты) женские гигиенические. Общие технические условия». Однак 
рН водної витяжки перевищує межі 6,0–7,5 у зразків «Molped» (8,2) та 

«Always» (8,0), що в результаті використання подібних прокладок 

може негативно вплинути на кислотно-лужний баланс жіночого 

організму. Крім того, враховуючи показник повне вологопоглинання, 

зразки «Libresse Classic», «Lidie» та «Molped» можна віднести до 

першого класу, оскільки їх значення перевищують 8,5 г, а зразки 

«Carefree», «Bella for teens», «Kotex» та «Libressse» можна віднести до 

другого класу (повне вологопоглинання перевищує 4,0 г). Зразки 

«Discreet», «Always» та «Naturella» не можна віднести до будь-якого 

класу, оскільки як значення їх повного вологопоглинання менше 4,0 г, 

що не відповідає вимогам ГОСТ 52483-2005.  
Виробники щоденних прокладок використовують стратегію 

позиціонування за перевагами (зразки «Discreet», «Molped», 
«Always»), акцентуючи увагу на формі прокладки та зручності її 
використання. Завдяки правильно обраній стратегії позиціонування 



 151 

лідируюче місце у рейтингу популярності серед споживачів зайняла 
ТМ «Always» (23,2% опитуваних споживачів), виробником якої є 
компанія «Procter & Gamble».  

Достатньо високим попитом серед споживачів користуються 
також ТМ «Bella for teens» (компанія «TZMO S.A.», 19,1%) та  
ТМ «Molped» (компанія «Hayat Kimya Sanayi», 10,9%), однак все ж 
таки значно поступаються популярності компанії «Procter & Gamble». 
 
 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ МИЛА,  

ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ НА РИНКУ МІСТА ХАРКОВА 
 

Дербуш М.В., гр. ПТс-38 
Науковий керівник – д-р техн. наук, доц. Т.М. Головко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі  
 

Мило туалетне – продукт, що складається з натрієвих солей 
натуральних і синтетичних жирних кислот, з додаванням фарбників, 
відбілюючих, антисептичних і пом'якшувальних речовин, ароматів і 
інших компонентів, що поліпшують споживні властивості мила.  

При дослідженні органолептичних показників було 
встановлено: колір, запах, консистенція; стан пакування, маркування, 
відповідність штрихового коду у відповідності до діючої нормативної 
документації. Вивчено відповідність зразків за фізико-хімічними 
показниками відповідно до чинної нормативної документації. 

Згідно з отриманих даних за станом маркування та пакування 
можна зробити висновок, що досліджувані зразки не повністю 
відповідають вимогам нормативної документації, а саме на деяких 
зразках не містилась інформація про марку мила і не було відмітки 
нормативної документації за якою було виготовлено мило. 
Маркування чітке та яскраве. 

Перевіряючи масу зразків туалетного мила було встановлено, 
що зразки відповідають вимогам нормативної документації, мають 
масу більшу ніж зазначена на упаковці та не перевищують 10% від 
фактичної маси мила. Штриховий код на всіх зразках дійсний та 
відповідає вимогам НД. Після перевірки контрольного числа, воно у 
всіх зразках  співпадає що свідчить про те, що товар є не 
фальсифікованим. 

За органолептичними показниками зразки  у  розрізі однорідні, 
без тріщин та полос, штамп чіткий, форма мила відповідна конкретній 
назві. Колір, запах та форма шматка у всіх зразків відповідає 
найменуванню мила зазначеному в технічному описі та на споживчій 
етикетці. 
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Всі зразки туалетного мила всіх вироблені з доброякісної 
сировини, мають гарний естетичний вигляд, приємний запах та колір, 

зручну форму. Зразки  володіють високою миючою здатністю, 
безпечністю та експлуатаційними властивостями.  

Отже, результати проведених досліджень встановили 
відповідність зразків туалетного мила вимогам діючих нормативних 

документів. 
 

 
 

РОЗВИТОК РИНКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ 

ДИТЯЧИХ ГУМОВИХ ІГРАШОК 

 

Дуда А.В., гр. ТТМ-25 

Науковий керівник  канд. техн. наук, доц. Н.М. Пенкіна 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

На сьогоднішній день дитячі іграшки відіграють важливу роль у 
житті дитини. Вони сприяють фізичному та духовному розвитку, без 

них неможливе повноцінне виховання зростаючого покоління, саме 
тому даний товар користується великим попитом у населення.  

Більшість дитячих іграшок, які зараз є у продажу, до 60% 
закордонного виробництва, а саме переважають товари китайського 

походження. Як показують дослідження не всі вони мають супровідну 
документацію та відповідність вимогам нормативних документів. 

Сьогодні за попитом та ємністю ринку переважають гумові 
дитячі іграшки. При їх виробництві відбувається велика кількість 

технологічних етапів та використовується гумова суміш, до складу 
якої входять різноманітні речовини, які при експлуатації та не 

дотриманні нормативних вимог можуть мати різний вплив на якість та 
безпечність даного товару.  

Зважаючи на поширеність дитячих гумових іграшок на ринку, 
виникла необхідність досліджувати якість даного товару відповідно до 

вимог ДСТУ 216893 «Іграшки. Методи випробувань». Були 
досліджені зразки дитячих гумових іграшок закордонного та 

вітчизняного виробництва, що представлено в торговельній мережі 
міста Харкова, за усіма фізико-хімічними та органолептичними 

показниками якості. За результатами цих досліджень було виявлено, 

що зразки іграшок вітчизняного виробництва є міцними та безпечними 
для експлуатації дітьми, мають стійке та якісне захисно-декоративне 

покриття, вміст токсичних елементів коливається у допустимих межах 
та не перевищує встановлені норми. Більша частина іграшок 
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закордонного походження не відповідають вимогам нормативного 
документу та мають дефекти, а тому було рекомендовано тимчасову 

заборону та обмеження даної продукції на ринку шляхом приведення її 
у відповідність. 

З отриманих результатів слідує, що особливу увагу виробників 

необхідно приділяти якості готової продукції, та безпосередньо 

сировині і технології виробництва іграшок. Для забезпечення 

максимальної безпеки даного виду товару рекомендується здійснювати 

періодичний контроль за відповідністю іграшок вимогам безпеки. 
 
 
 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ  

НА ОСНОВІ ОВОЧЕВО-МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ 

 

Коваленко Т.В., асп. 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. С.В. Сорокіна 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Раціональне харчування є важливою складовою як здорового 

способу життя, так і лікувально-профілактичних заходів. Останнім 

часом надзвичайно велике значення надається продуктам харчування, 

що мають особливі властивості – оптимізують незбалансований 

раціон, поліпшують якість життя людини, нівелюють шкідливий вплив 

чинників навколишнього середовища, справляють сприятливу дію на 

мікробіоценоз людського організму, тобто є біологічно активними.  

Розробка нових видів функціональних продуктів харчування – 
актуальний напрямок розвитку харчової галузі на теперішній час. Такі 

продукти складають важливу частину раціону харчування сучасної 

людини, про що свідчить неухильне зростання їх споживання у світі. 

Комплексний підхід до розробки і створення функціонального 

продукту полягає в наступному: цільовий підбір функціональних 

інгредієнтів; вибір продукту, що забезпечує легку засвоюваність 

інгредієнтів; визначення технологічних властивостей функціональних 

інгредієнтів; створення образу продукту через візуальне сприйняття і 

сенсорні властивості. Оскільки молочні продукти, як правило, мають 

функціональне призначення, а овочі містять цілу низку поживних і 

корисних речовин, то цікавим є поєднання таких продуктів. А отже, 
великий інтерес викликає дослідження технологій виробництва 

функціональних продуктів на основі овочево-молочної сировини. 

Одним із перспективних напрямків в області харчової технології 

є розробка нових видів комбінованих молочних продуктів. Отримані 
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продукти з використанням овочів у різному вигляді володіють 

гарними смаковими якостями, пластичною консистенцією і 

лікувально-профілактичними властивостями. Традиційними 

комбінованими молочними продуктами є питні молочнокислі 

продукти. Вони порівняно недорогі, хоча і мають високу харчову і 

біологічну цінність. Але у сучасних умовах дуже важливим э 

створення нових високоякісних питних молочнокислих товарів. У 

зв’язку з цим перспективним напрямком є використання компонентів 
рослинної сировини. Використання плодоовочевих паст з 

коренеплодів дозволяє вдосконалювати асортимент, покращити якість 

продукції і використовувати її у лікувально-профілактичних цілях. 

 

 

БЕЗПЕКА ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Носуля О.Є., гр. ТЗ-18 

Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. В.О. Захаренко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Винахід комп’ютера і подальший бурхливий розвиток 

інформаційних технологій в другій половині ХХ століття зробили 

проблему захисту інформації актуальної для усього суспільства. 
Будь-яке сучасне підприємство незалежно від виду діяльності і 

форми власності не в змозі успішно розвиватися і вести господарську 

діяльність без створення в ньому умов для надійного функціонування 

системи захисту власної інформації. Відсутність у багатьох керівників 

підприємств і компаній чіткого представлення з питань захисту 

інформації призводить до того, що їм складно повною мірою оцінити 

необхідність створення надійної системи захисту інформації на своєму 

підприємстві і тим більше складно буває визначити конкретні дії, 

необхідні для захисту тих або інших конфіденційних відомостей. 

Сучасні комп’ютерні системи, що використовують операційні 

системи (ОС) Windows, Windows NT, різні версії UNIX відносяться до 
частково контрольованих систем. Неприємною особливістю таких ОС 

є те, що повний перелік усіх їх можливостей повністю не відомий 

користувачеві. Резонно допустити наявність в цих ОС прихованих 

можливостей здійснення несанкціонованого доступу до інформації, що 

обробляється під їх управлінням. Побудова надійного захисту включає 

оцінку інформації яка є в комп’ютерній системі з метою уточнення 

міри її конфіденційності, аналізу потенційних погроз її безпеки і 

встановлення необхідного режиму її захисту. 
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Ефективність захисту інформації досягається не кількістю 

грошей, витрачених на її організацію, а здатністю її адекватно 

реагувати на усі спроби несанкціонованого доступу до інформації; 

заходи щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу 

повинні носити комплексний характер, тобто об’єднувати різнорідні 

заходи протидії погрозам (правові, організаційні, програмно-технічні); 

основна загроза інформаційної безпеки комп’ютерних систем 

виходить безпосередньо від співробітників. 
З урахуванням цього необхідно максимально обмежувати як 

круг співробітників, що допускаються до конфіденційної інформації, 

так і круг інформації, до якої вони допускаються (у тому числі і до 

інформації за системою захисту). При цьому кожен співробітник 

повинен мати мінімум повноважень по доступу до конфіденційної 

інформації. 

 

 

РОЗРОБКА ПАРАМЕТРІВ ЕКОНОМІЧНО БЕЗПЕЧНОГО 

РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
 

Носуля Є.В., гр. ТТМЗ 
Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. С.В. Сорокіна, 

д-р техн. наук, проф. В.О. Захаренко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Забезпечення безпеки економіки країни один з найважливіших 

моментів її благополучного розвитку, як у внутрішньому, так, і в 

зовнішньому середовищі. Поява погроз для економіки, що впливають 

негативно на господарство країни, що ущемляють економічні інтереси 

особи, суспільства і держави спричиняє за собою втручання фахівців 

економічної безпеки. Економічні погрози поділяються на два види: 

внутрішні – слабкість інноваційного початку в розвитку, 

неефективність системи державного регулювання економіки, невміння 

знаходити розумний баланс інтересів при подоланні протиріч і 

соціальних конфліктів для знаходження найбільш безболісних шляхів 

розвитку суспільства, і зовнішні – зміна кон’юнктури світових цін і 

зовнішньої торгівлі, різкі коливання курсу гривні, перевищення 
відпливу капіталу над його припливом (іноземні інвестиції), великий 

зовнішній державний борг, надмірна імпортна залежність. 

Під час дослідження проблеми економічної безпеки виникає 

необхідність визначення межи безпечного функціонування країни і 

встановлення певних кількісних індикаторів або параметрів, що 

характеризують допустимий рівень безпеки розвитку, які дозволяють 
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оцінювати граничний рівень зміни параметрів розвитку народного 

господарства, за межами яких виникає небезпека в тій або іншій сфері. 

Такі кількісні індикатори або параметри економічної безпеки надають 

кількісну визначеність реалізації національних інтересів в різних 

сферах діяльності країни. Для розроблення таких індикаторів або 

параметрів економічно безпечного розвитку потрібний специфічний 

методологічний підхід до вибору показників і умов, яким вони повинні 

відповідати. При цьому, вони повинні бути нерозривно зв’язані з 
принциповим визначенням національних пріоритетів країни та 

державною стратегією економічної безпеки країни.  

Таким чином, економічна безпека – це невід’ємна 

характеристика економічної системи, яка дозволяє підтримувати 

нормальні умови життєдіяльності населення країни, забезпечувати 

необхідні ресурси для благополучного розвитку господарства країни. 

А розробка показників економічної безпеки є необхідною умовою 

безпеки функціонування країни. 
 

 

 

ПРОБЛЕМИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ КАВИ  

З МЕТОЮ УХИЛЕННЯ ВІД ПОДАТКІВ 

 

Підгірний С.С., гр. ТТМ 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.О. Акмен 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Однією із болючих проблем залишається ухилення суб’єктів ЗЕД 

від сплати податків, при декларуванні товарів, шляхом заниження їх 

митної вартості та ввезенням фальсифікату не під своїм найменуванням. 

Ця проблема спостерігається і при проведенні експортно-імпортних 

операцій на ринку кави. За останні роки, у зв’язку з низьким митом і 

великим ринком споживачів, число імпортерів кави збільшилось, і низка 

нових фірм намагаються поставляти каву нелегально. Це призвело до 

виникнення питань щодо справжності кави, що постачається в Україну, 

особливо розчинної. Низка кавопереробних підприємств залишилися в 

Росії, тому з’явилась можливість виробляти розчинні кавові напої у 
більших кількостях і далі використовувати їх для додавання в 

натуральну каву. Тому в даний час усе гостріше стоїть проблема 

фальсифікації і проведення всебічної експертизи дійсності кави, що 

потрапляє на ринки України. 

Розглянемо деякі напрямки можливої фальсифікації кави. З 

метою вигідного штучного підвищення ваги, кавові зерна, нерідко, під 
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час обсмажування обприскують вазеліном, цукровим сиропом, іншими 

малоцінними речовинами. Для маскування зерен, що втратили свій 

природний колір і консистенцію, їх піддають струшуванню зі 

свинцевими кульками, підфарбовують барвними речовинами, що 

можуть бути забороненими для вживання в їжу. Фальсифікатори 

пускають у продаж навіть штучні зерна, отримані з підсмаженого 

пшеничного, ячмінного, бобового і кукурудзяного тіста, що ретельно 

підроблені під дійсні кавові. Точні результати щодо чистоти натуральної 
кави і наявності фальсифікації дає мікроскопічне дослідження. 

Паренхіма кавового зерна складається з тісно розташованих 

міжклітинних просторів, товстостінних кліток, безбарвні стінки яких 

мають дуже характерні вузлуваті стовщення. Форма кліток у кавових 

зерен різноманітна: прямокутна, трапецієподібна, ромбічна та ін. 

Покриваюча зерно насіннєва оболонка добре утримується у борідці, що 

знаходиться на плоскій стороні зерна, відкіля вона глибоко входить у 

середину і покриває внутрішню поверхню ендосперму. У меленій 

смаженій каві завжди знаходяться часточки цієї оболонки. Тому тільки 

експертиза в змозі вирішити проблеми фальсифікації кави. 

 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОЛІМЕРНОГО ПОСУДУ В УКРАЇНІ 

 

Святний М.В., гр. ПТс-38 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.В. Колесник 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Пластичні маси дозволяють у широких межах легко 

видозмінювати в процесі переробки форму і колір виробів і в цьому 

відношенні забезпечують створення найбільш раціональної 

конструкції виробів із максимально корисним обсягом при 
мінімальних загальних витратах. Це надає можливість широко 

використовувати пластмаси у виробництві посуду. 

Ринок полімерного посуду в Україні знаходиться в стані 

розвитку. Найбільші вітчизняні виробники і постачальники посуду з 

пластичних мас є: ЗАТ «Стирол ПАК»; компанія «Екстрапласт 

Україна»; ТОВ «Діфлон»; ТОВ «Харківський завод пластмас». 

Структуру споживання полімерного посуду наведено на рисунку. 
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Рис.  Структура споживання полімерного посуду багаторазового 

використання  

 

Ринок «Посуд кухонний та столовий, пластмасовий, предмети 

домашнього вжитку» є достатньо конкурентний: виробничу активність 

виявляють більш ніж 50% підприємств. Виробництво продукції 

асортиментного ряду полімерного посуду в Україні в 2019 р. складало 

суму понад 330 млн 900 тис. грн. 

Експорт продукції асортиментного ряду «Посуд кухонний та 
столовий, пластмасовий, предмети домашнього вжитку» з України в 

2019 р. складав суму дещо більше ніж 2480 тис. дол., що на 5% більше 

у порівнянні з попереднім роком. Конкурентоспроможність 

вітчизняної продукціі даного сектору на зовнішньому ринку майже 

стабільна. Імпорт продукції пластикового посуду в Україну в 2019 р. 

складав суму більше 9 млн дол., що на 28% менше у порівнянні з 

попереднім роком. Оптові українські компанії шукають 

альтернативних постачальників у Польщі, Італії, Германії, 

Нідерландах та Білорусії.  

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

 

Сельська Є.І., гр. ПТс-38 

Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. В.О. Акмен, 

ст. викл. М.А. Юрченко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Відомо, що основа законодавства України з питань митної 

справи складається з Конституції України, Митного кодексу та низки 

законів, що регулюють питання з міжнародних договорів, а також з 
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нормативно-правових актів, виданих на основі та на виконання 

Митного кодексу. Тому метою роботи було з’ясування питань щодо 

існуючих проблем та необхідності вдосконалення митного 

законодавства.  

Слід зазначити, що саме за допомогою правових процедурних 

норм, безпосередньо, забезпечується сам процес митного контролю. 

Недосконалість системи митного законодавства в тій чи іншій мірі 

позначається на всій системі національного законодавства та розвитку 
митного права. Найсуттєвішу рису процесу вдосконалення митного 

контролю та митного оформлення слід бачити в тому, що вони 

спрямовані на створення умов для більш ефективного впливу права на 

зовнішньоекономічні відносини. Однак, не зважаючи на дію нового 

Митного кодексу України, з останніми доповненнями від 14.01.2020 р. 

№ 440-ІХ, ситуація в галузі митного права залишається непростою. 

Потребують детального питання щодо втілення ряду засобів, що 

призвели б до посилення відповідальності за прийняті рішення, як 

посадовими особами митних органів так і декларантами. Кількість 

нормативно-правових актів, що регулюють митну справу, не свідчить 

на користь якості регулювання правовідносин, що виникають в цій 

сфері. Так, незважаючи на введенні в дію Накази, порядок визначення 
коду за УКТ ЗЕД на практиці залишається неоднаковим і 

неоднозначним. Аналіз порядку розгляду законодавчих актів судами, 

показує, що більшість з них переконані у необхідності тлумачити текст 

нормативно-правових актів таким чином, щоб їх положення 

застосовувалися ефективно, стали ще більш довершеними, і що 

найкращим виявом мети, яку переслідував законодавець, є сам текст 

нормативно-правового акта. Проте на практиці існують перешкоди, які 

ігнорують чи протидіють цій меті. Таким чином проблеми є 

очевидними і вирішити їх можна тільки шляхом вдосконалення та 

ефективного застосування митного законодавства на практиці.  
 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ШТУЧНОГО ХУТРА  

З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОФІЛЬНОГО МЕТОДУ 

 

Синиця М.П., гр. ПТс-38 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.В. Полупан 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Штучне хутро – текстильний матеріал, що імітує натуральне 

хутро тварин. Широко використовується у виготовленні одягу, 



 160 

головних уборів, м’яких іграшок та ін. Незмінний підвищений попит 

населення на вироби з натурального хутра, що не цілком 

задовольняється, визначив проблему створення хутра, що імітує 

натуральне, штучним способом. Створення відповідної технології 

стало можливим завдяки розвитку виробництва хімічних волокон 

різних видів, структур та властивостей та розробці оригінального 

устаткування.  

Серед багатьох економічних та соціальних проблем, які 
вирішуються у суспільстві, особливого значення набуває проблема 

якості. Для об’єктивного оцінювання споживних властивостей та 

якості вітчизняних та імпортних зразків штучного хутра необхідно 

проводити їх дослідження, що може дати компетентний висновок про 

якість товарів цієї групи.  

Під час проведення оцінки якості штучного хутра використано 

5-бальну шкалу, за допомогою якої проведено профілювання обраних 

для дослідження показників якості. Враховуючи те, що в стандартах не 

передбачені показники якості для хутра, а лише дефекти, для 

проведення дослідження обрано наступні показники: зовнішній вигляд 

хутра, міцність закріплення ворсу, імітація натурального хутра, 

спроможність до очищення, маркування. Загальна оцінка отриманих 
результатів наведена на рисунку. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Рис. Графічне опрацювання результатів дослідження 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ МАХРОВИХ РУШНИКІВ  
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Рушник – це текстильний виріб, може бути різноманітних форм, 

створений спеціально для витирання. Їх роблять з різних матеріалів, 
при цьому використовуються різні методи плетіння.  

На українському ринку найбільше представлено рушників таких 

країн-виробників: Туреччини, Китаю, Пакистану, Індії, Росії та ін. Для 

визначення органолептичних показників якості встановлено, що усі 

рушники були рівномірно пофарбовані, мали різні розміри, наявність 

дефектів була виявлена лише у чотирьох зразках. Одні зразки мали на 

своїй поверхні оздоблення, інші – ні. За ступенем м’якості більшість 

рушників м’які та пухнасті і лише кілька мали незначну жорсткість, 

але всі зразки відповідали вимогам ГОСТ. За органолептичними 

показниками найкраще показали себе зразки під номерами № 1 

(«Natural life», Туреччина) та №4 («LifeStyle», Індія). 
Дослідивши фізико-механічні показники якості рушників 

можна зробити такі висновки: щільність дослідних зразків знаходиться 

в межах від 400 г/м² (ТМ «Koloco»,  Росія) до 700 г/м² (ТМ 

«Maisonette», Росія). Найнижче розривне навантаження по утоку та 

основі виявлено у ТМ «Koloco»,  Росія, 178Н та 240Н – відповідно, а 

найвище у ТМ «Dormeo», Бельгія, 220Н та 290Н. Міцність закріплення 

петельних ниток знаходиться у нормованих межах від 47сН (ТМ 

«Natural life», Туреччина) до 55 сН (ТМ «Maisonette», Росія). 

Дослідивши відсоток білизни дослідних зразків, можна сказати, що 

найменший показник має ВАТ «Бавовняний Херсонський комбінат», 

Україна (20%), а найбільший ТМ «Dormeo», Бельгія (25%).  

Після проведення дослідження можна сказати, що вільний 
хлор у дослідних зразках не виявлено. Одним з найважливіших 

показників якості для рушників є водопоглинення. У дослідних 

зразках він коливається від 350% (ТМ «Natural life», Туреччина), до 

410% (ТМ «Maisonette», Росія).   

Загалом, після проведення товарознавчої оцінки якості 

дослідних зразків рушників можна сказати, що за всіма показниками 

вони відповідають вимогам нормативної документації. 
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Розвиток нових технологій та ринків привів до того, що 

сьогодні у всьому світі економічне зростання господарюючих 

суб’єктів визначається тією долею продукції і устаткування, які 
містять прогресивні знання і сучасні рішення.  

Але при всій важливості й необхідності інновацій на сьогодні 

існує ряд чинників, стримуючих інноваційну діяльність на 

промислових підприємствах країни. До них можна віднести: недолік 

власних фінансових коштів; неприйнятні умови кредитування; 

складнощі в отриманні кредиту; недолік інвестицій, тривалий період 

окупності інвестицій тощо.  

Значення інноваційних процесів для економіки і суспільства в 

цілому з кожним роком зростає. Це пов’язано, по-перше, з тим, що 

інновації чинять безпосередній вплив на основні макроекономічні 

показники. По-друге, під впливом інноваційних процесів міняється 

структура економіки – за рахунок зростання ефективності 
використання ресурсів відбувається їх вивільнення і перерозподіл в 

інші сфери. По-третє, інновації змінюють економічну організацію 

суспільства. Виникають нові господарські структури, міняється їх 

характер взаємозв’язків.  

Шляхом рішення проблем зайнятості, підвищення рівня 

охорони здоров’я і освіти інноваційні процеси також безпосередньо 

впливають на соціальну стабільність.  

Ще один аспект загальнодержавного значення інновацій – їх 

прямий вплив на довкілля через раціоналізацію структури 

виробництва і споживання і впровадження сучасних 

ресурсозберігаючих технологій.  
Таким чином, ефективність інноваційного проекту 

характеризується системою економічних показників, що відбивають 

співвідношення пов’язаних з проектом витрат і результатів, що 

дозволяють судити про економічну привабливість проекту для його 

учасників, про економічні переваги одних проектів над іншими. Також 

економічна ефективність інноваційного проекту безпосередньо 

пов’язана з проблемою комплексної оцінки ефективності капітальних 

вкладень.   
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На сьогодні синтетичні мийні засоби (СМЗ) відносяться до 

товарів повсякденного вжитку та користуються великим попитом у 

населення. Саме тому на ринку України реалізується велика кількість 

вітчизняних та закордонних виробників даної продукції. 

Частка товарів вітчизняного виробництва на українському 

ринку значно менша в порівнянні з часткою закордонних товарів 

аналогічного призначення. Причиною такого становища являється 

вузький асортимент та не врахування змін у попиті на дану групу 

товарів, і як наслідок, поява на ринках України світових лідерів 

виробництва побутової хімії. Незважаючи на, це виробництво СМЗ 

знаходиться на стабільному рівні. Зараз в Україні виробляється менше 

половини затребуваної кількості товарів, при тому, що наявні 

виробничі потужності дають змогу досягти високого обсягу 

виробництва. Вони становлять 184 тис. т. з перспективою зростання 

щорічно на 10–15%. Повне завантаження підприємств дало б змогу 

досягти оптимальних норм споживання СМЗ без залучення імпортних 

товарів. 

На внутрішньому ринку України споживається 85–90% СМЗ 

вітчизняних виробників. Експорт відносно незначний, хоча і зберігає 

останніми роками позитивну динаміку.  Основні обсяги СМЗ Україна 

експортує в країни СНД. Так, у 2019 році експортовано 91% продукції 

від загального обсягу експорту.  

Імпорт товарів побутового призначення поступово зростає. Так 

за 2019 рік в Україну було ввезено мийних засобів на 12,8% більше, 

ніж в 2018 році. Завозять СМЗ до України з 35 країн. Провідні позиції 
з постачання побутових товарів займають Польща та Німеччина – 59% 

та 17% відповідно.  

Отже, можна зробити висновок, що ринок СМЗ в Україні досить 

насичений за рахунок закордонних товарів. Частка вітчизняних 

виробників відносно мала, що пов’язано з вузьким асортиментом та 

невідповідністю сучасним тенденціям у виробництві мийних засобів. 

Експорт та імпорт поступово зростають, залучаючи все нових 

партнерів та споживачів товарів побутового призначення. 
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Відомо, що запахи відіграють велику роль в житті людини. 
Запахи стоять на варті здоров’я, заважають приймати недоброякісну 

їжу, діють на нервову систему, сприяють посиленню почуттів тощо. 

Тому ці важливі властивості запахів доцільно використовувати в 

нетрадиційних галузях, з метою надання товарам нових властивостей.  

В останні роки споживачі стають більш вибагливими до якості 

продукції, що спонукає виробників на впровадження у виробництво 

товарів, здатних задовольнити зростаючі потреби населення. До таких, 

у певній мірі, можна віднести санітарно-гігієнічні вироби паперової 

промисловості – туалетний папір, паперові рушники і столові 

серветки. У зв’язку з цим метою роботи було дослідження дії 

аромакомпозицій на відчуття людини, що може бути використано для 

розробки серветок столових з аромаефектом. 
Ароматизацію серветок доцільно проводити для зміни настрою 

людини та розширення асортименту даної групи товарів. Встановлено, 

що запах нанесений на виріб проходить три стадії: початкову, основну 

(серединну) і залишкову (кінцеву). Дослідження показали, що приємну 

фізіологічну дію надають на організм людини, низькі запахи, особливо 

при відносно невеликій концентрації в повітрі, та запахи здатні 

змінювати настрій. Запах визначає якість – приємний або 

відштовхуючий – це залежить від психологічних умов.  

Початковий запах, що відчувається відразу після нанесення 

рідини і не є остаточним і повним. Основний – виявляється через  

15–20 хвилин після нанесення аромакомпозиції, і затухає через  
30–35 годин. Остаточний може зберігатися ще 10–25 годин. Чим 

більш стійкі і якісні аромакомпозиції, тим вище їх якість. Для відчуття 

запаху потрібний безпосередній контакт молекули пахучої речовини з 

нюховими рецепторами. Для цього необхідними властивостями 

пахучої речовини є летючість, розчинність у ліпідах і частково в воді, 

достатня спроможність до адсорбції на нюхової вистилки носа, певні 

межі молекулярної маси та ін. Це дало можливість визначити 

необхідність обрання стійких аромакомпозицій та доцільність їх 

нанесення на паперові вироби у замкнутому просторі, насиченому 

аромаоліями у великій концентрації. 
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У сфері зовнішньоекономічної діяльності перетинаються 
інтереси багатьох спеціальних органів і служб країни. Тому метою 

роботи є визначення необхідності правильного і однозначного 

трактування законодавства України з питань митної справи.  

Конфлікт інтересів митних органів та інтересів суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності полягає у недосконалості та 

неповноті бази стосовно вірності визначення коду за УКТ ЗЕД та 

відомостей про вартість певного товару, на підставі яких визначається 

його митна вартість та начисляються митні платежі. 

Однією із болючих проблем залишається ухилення суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності від сплати податків при декларуванні 

товарів шляхом заниження їх митної вартості та/або декларування не 

своїм найменуванням. Так, при розгляді суперечок щодо класифікації 
та кодування товарів, суди, керуючись вищезазначеними 

Рекомендаціями, посилаються на «Порядок роботи відділу 

номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, відділу 

контролю митної вартості та номенклатури митниці при вирішенні 

питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон 

України», який було затверджено наказом ДМС України за № 646. У 

«Порядку» говориться про те, що пропозиції митної лабораторії щодо 

класифікації товару не є визначальними для класифікації товару, а 

носять інформативний (довідковий характер)». При цьому у Митному 

кодексі України сказано, що рішення митних органів щодо 

класифікації товарів для митних цілей є обов’язковими для 
підприємств і громадян. 

Таким чином виникають умови для двоякого трактування вже 

існуючої юридичної норми, що негативно відображається на роботі 

митних органів. Для митниці висновки ЦМУЛДЕР носять 

обов’язковий характер, суди ж можуть на основі підзаконного 

нормативного акту (Порядок № 646) виносити рішення на користь 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Таким чином, рішення 

проблеми неоднозначного тлумачення законодавчої бази, що регулює 

міжнародну діяльність, потребує юридичного втручання для 

приведення законодавства у єдине логічне русло. 
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Експортно-імпортні операції, як складова частина зовнішньої 

торгівлі, є найважливішим джерелом одержання прибутку як 

державою в цілому, так і окремим підприємством. Значне місце у 

експортно-експортних операціях належить пакувальним виробам з 

полімерних матеріалів: пакувальна плівка та пакети з неї, ємності 

(пляшки, каністри) тощо. В останні роки, у зв’язку зі вступом у дію 
закону про забезпечення екологічного виробництва, Європа 

відмовилась від полімерних матеріалів, призначених для пакування. 

При цьому їх виробництво продовжує поширюватись у Китаї, в 

Україні, Росії та інших країнах. Тому метою роботи було дослідити 

методи здійснення експортно-імпортних операцій та визначити ставку 

мита та код УКТ ЗЕД на вантажі з полімерними матеріалами. 

Установлено, що у міжнародній комерційній практиці 

використовують два основних методи здійснення експортно-імпортних 

операцій: 1) прямий метод (direct), або прямі продажі, передбачає 

встановлення прямих зв’язків між виробником (постачальником) та 

кінцевим споживачем, тобто поставку товарів безпосередньому 
кінцевому споживачу та закупку товарів у безпосереднього 

самостійного виробника на підставі договору купівлі-продажу;  

2) непрямий, або посередницький (agency), метод передбачає купівлю 

та продаж товарів через торгово-посередницьку ланку на підставі 

укладання спеціального договору комісійної або іншої угоди з 

торговим посередником, в якій передбачається виконання останнім 

певних обов’язків, пов’язаних з реалізацією товару продавця, за 

винагороду. 

Посередниками можуть бути брокери, дилери, комісіонери, 

оптові покупці, промислові та торгові агенти. Їхні функції полягають у 

пошуку іноземних партнерів, підготовці документації і оформленні 

угод, кредитно-фінансовому обслуговуванні та страхуванні товарів, 
післяпродажному обслуговуванні, рекламуванні товарів тощо. 

Встановлено, що пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них 

класифікуються у групі 39. Відповідно у цій групі класифікуються і  

Таким чином, поліетиленові пакети можуть бути класифіковані під 

кодами 3923 29 90 00 чи 3923 29 1000. Ставка мита на поліетиленові 

вироби для пакування товарів дорівнює 6,5%, як повна, так і пільгова.  



 167 

СПОСОБИ ПОКРАЩЕННЯ СКЛАДУ ДИТЯЧИХ ЗУБНИХ ПАСТ 

 

Чаплигіна А.О., гр. ПТ-18 

Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. С.В. Сорокіна, 

д-р техн. наук, проф. М.П. Головко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Порожнина рота дітей потребує чистоти та догляду. Дитяча зубна 
паста – це складна система, сформована з низки хімічних речовин та 

лікувально-профілактичних елементів, яка направлена на забезпечення 

профілактику карієсу. Аналіз літературних даних показав, що завдяки 

спокусливого фруктовому смаку паста не лише є привабливою для 

дитини, а вона в якійсь мірі підштовхує їх з’їсти ароматну пасту. Й діти 

(особливо у віці до трьох років), навіть якщо вони цього і не хочуть, 

ковтають до 30% пасти. Отже, заміщення у складі паст синтетичних 

барвників та ароматизаторів на натуральні дозволить не лише зберегти 

зацікавленість дітей до товару, а й збагатить її вітамінним комплексом. 

Для покращення споживних властивостей дитячих зубних паст у 

якості сировинного компоненту було обрано морквяне пюре та сік. За 

гіпотезу було обрано внесення до складу пасти 3% сировинного 
компоненту. Розроблені зразки зубних паст мали однорідну 

консистенцію без згустків, під час нанесення на щітку розташовувались 

рівномірно, не проникаючи в середину щітки. Запах та смак були чітко 

вираженими солодкими, без присмаку внесеного морквяного 

компоненту. Колір був однорідним, ніжно помаранчевим. 

Досліджуваними робочими розчинами для перевірки дієвості 

розроблених зразків паст окрім стандартних (чаю і кави), було обрано 

(за проведеним соціологічним дослідженням) сік вишні, дитячі цукерки-

драже «M&M’s» зеленого і синього кольору. Приготовані зразки паст та 

контроль наносили на зубну щітку і перевіряли їх дієвість шляхом 

відтирання модельної поверхні від робочих розчинів. Отримані дані 
свідчать, що робочі розчини окрім, чаю та зеленої цукерки, не до кінця 

відтерлися від модельної поверхні як розробленими зразками паст, так й 

контролем. Робочий розчин кави, крім того, пофарбував щітку у світло-

коричневий колір. Також було встановлено, що додавання морквяного 

пюре у пасту сприяє більш швидкому відтиранню модельної поверхні 

від робочих розчинів, ніж додавання морквяного соку. 

Отже, проведені нами дослідження показали, що введення до 

складу дитячої зубної пасти морквяного пюре дозволить не лише 

зберегти її споживні властивості, а й збагатить дитячу зубну пасту 

природними корисними мінеральними речовинами і вітамінами. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛАКОФАРБОВИХ 

МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ 
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Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.В. Колесник 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Лакофарбовими матеріалами називають в’язкорідкі склади, що 
наносяться на поверхню конструкції тонким шаром, який через кілька 

годин твердне і утворює плівку, міцно зчіплюється з поверхнею. 

Лакофарбова галузь України є порівняно молодою і сучасною з 

огляду на те, що виробництво здійснюється на нових підприємствах, 

які сформувалися за часів незалежної України. 

За даними Асоціації українських виробників лакофарбової 

продукції (АУВЛП) (Ukrainian Paint and Coatings Association) (UP&CA) 

у 2019 р. виробництво лакофарбових матеріалів в Україні 

здійснювалося на більш ніж 130 підприємствах, при цьому обсяги  

15 найбільших виробників склали більше 75%.  

Українські виробники фарб не співпрацюють тісно з 

промисловими споживачами свої продукції. Це є негативним 
фактором, що може призвести до повної втрати не тільки 

промислового сектору лакофарбових матеріалів в Україні, а й 

споживчого.  

За офіційними даними Державного комітету статистики у  

2017 р. загальний обсяг виробництва лакофарбових матеріалів в 

Україні склав майже 248 тис. тон. Це був найбільший обсяг за останні 

більш ніж 15 років. Починаючи з 2018 р. обсяги поступово 

знижуються до 186,2 тис. тонн у 2016 р. Таким чином, загальне 

зниження склало майже 25%.  

На формування внутрішнього ринку лакофарбових матеріалів в 

Україні впливає також імпорт, загальний обсяг якого у 2019 р. 
порівняно з 2017 р. зріс на 13% з 53,1 до 60,1 тис. тонн. У 2018 р. було 

зафіксовано зниження імпорту за рахунок скорочення ввезення водно-

дисперсійних матеріалів. Проте у 2019 р. відбулося суттєве зростання 

обсягу імпорту за рахунок продукції на органічних розчинниках. 

Розвиток ринку лакофарбових матеріалів в Україні залежить від 

багатьох зовнішніх факторів: стану світової економіки, відродження 

будівельної промисловості, купівельної спроможності. Таким чином, 

оцінюючи перспективи розвитку ринку лакофарбових матеріалів в 

Україні, можна прогнозувати подальше збільшення їх частки у 

структурі виробництва та споживання господарчих товарів. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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Секція 8. ТОВАРОЗНАВСТВО, УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

 

ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ СМЕТАНИ,  
ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В МІСТІ ХАРКОВІ 

 

Багінська А.О., гр. ПТ-16 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Т.В. Карбівнича  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Сметана – високожирний кисломолочний продукт, який 
отримують шляхом сквашування пастеризованих вершків чистими 
культурами ароматоутворюючих молочнокислих стрептококів з 
подальшим визріванням сквашених вершків. Основною перевагою 
сметани перед іншими молочними продуктами вважається те, що вона 
володіє пробіотичними властивостями, які позитивно впливають на 
розвиток корисної мікрофлори. 

Основною частиною роботи було дослідження структури 
маркування, що представлена на пакуванні зразків сметани (сметана, 
15% жиру, ТМ «Простоквашино»; сметана, 15% жиру, ТМ «Галичина»; 
Сметана, 15% жиру, ТМ «Слов’яночна»; сметана, 15% жиру, ТМ 
«Ферма»; сметана 15% жиру, ТМ «Яготинське») та визначення 
органолептичних та фізико-хімічних показників. Дослідження 
проводились відповідно до вимог ДСТУ 4418:2005 «Сметана». 

Проаналізувавши маркування сметани, було встановлено, що 
воно несе повну інформацію про даний товар та повністю відповідає 
вимогам ДСТУ 4418:2005. Але недоліком є те, що дата виготовлення 
та номер партії легко стираються, що свідчить про можливість 
фальсифікації. Під час дослідження органолептичних показників було 
встановлено, що всі досліджувані зразки повністю відповідають 
вимогам ДСТУ 4418:2005.  

При оцінці фізико-хімічних показників всі досліджувані зразки 
показали відмінні результати. Масова частка жиру у всіх 
досліджуваних зразків склала 15%, титрована кислотність знаходилася 
у межах від 23 °Т до 31 °Т, активна кислотність – від 4,7 до 4,5. 
Фосфатаза відсутня у всіх досліджуваних зразках сметани.  

У ході дослідження змін показників якості під час зберігання 
встановили, що після закінчення терміну придатності (через 144 
години) у всіх зразках сметани консистенція зріджується. У всіх 
зразках кисломолочний смак стає слабко вираженим з гірким 
присмаком. Колір всіх зразків залишається без зміни. Значне 
підвищення титрованої кислотності спостерігали на п’ятий день 
терміну зберігання продукту, однак ці показники знаходились у межах 
норми. 
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Сьогодні багато країн визнають проблему якості та безпечності 

одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності. Випадки спалахів 

захворювань, пов’язаних зі споживанням продуктів харчування, 

вказують на необхідність докорінної зміни в підходах до якості 
продукції з метою забезпечення безпеки продуктів харчування, 

зниження ризиків зараження хворобами, пов’язаних зі споживанням 

таких продуктів. Оскільки здоров’я і безпека населення значною 

мірою залежать від харчування, що забезпечує ріст і розвиток 

організму людини, створює умови для адекватної його адаптації до 

навколишнього середовища, впровадження та сертифікація системи 

HACCP на підприємствах м’ясопереробної промисловості є 

актуальною. 

Система НАССР основана на систематичному підході випуску 

продукції, визначенні засобів контролю і продажу небезпечного 

товару. Вона забезпечує структурований підхід до розпізнаваних 
небезпек, що зачіпають хімічну, фізичну і мікробіологічну безпеку 

продуктів харчування. Також ця система, забезпечує безпеку на 

кожному етапі процесу виробництва продукції.  

В умовах сучасного ринкового середовища підприємствам, 

зокрема керівникам вищого рівня управління, що прагнуть до сталого 

розвитку, впровадження та сертифікація системи НАССР є вкрай 

необхідним заходом у контексті стратегічного управління, що може 

забезпечити досягнення конкурентних переваг. При цьому одним із 

першочергових етапів на шляху реалізації стратегії розвитку має стати 

сертифікація внутрішньо організаційної системи якості. Впровадження 

системи сприятиме підвищенню рівня довіри у споживачів на основі 

формування позитивного іміджу шляхом дотримання відповідності на 
предмет мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище, 

виготовлення високоякісної та безпечної продукції, покращення умов 

праці, дослідження та задоволення попиту тощо. Застосування системи 

НАССР на м’ясопереробному підприємстві – це один із способів, що 

дозволяють понизити загрози здоров’ю та підвищити безпеку 

споживачів продукції.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЗУБНИХ ЩІТОК 
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У наш час на ринку України представлено різні види зубних 

щіток за виробником, розміром та призначенням. Але механічні щітки 

користуються найбільшим попитом, тому саме їх дослідження є 

актуальною проблемою сьогодення. 
Основними нормативними документами, що регламентують 

якість зубних щіток є стандарти, які містять в собі загальні вимоги 

щодо показників якості, а також висновки державної санітарно– 

епідеміологічної експертизи, що безпосередньо дають гарантію 

безпечності зубних щіток для кінцевого споживача. Під час 

дослідження зубних щіток були використані органолептичні методи: 

було проведене дослідження технічних параметрів за допомогою 

штангенциркуля. Визначалися технічні розміри всіх частин зубних 

щіток, а саме: довжина робочої частини, товщина колодки в робочій 

частині, ширина колодки в робочій частині, висота кущів та їх 

кількість. Також проводився візуальний огляд маркування та 
пакування, а також матеріалів, з яких було виготовлено щітки. 

Для дослідження було взято три щітки таких виробників:           

зразок № 1 «Oral-B», зразок № 2 «Colgate», зразок № 3 «Fine Life».  Всі 

зразки відповідають вимогам ДСТУ за органолептичними 

показниками, а саме: мають загальну довжину колодки 180–188 мм, 

довжина робочої частини 30–32 мм. Що стосується ширини колодки в 

робочій частині, то вона знаходиться в межах від 11 мм до 12 мм, що 

передбачено стандартом України. Висота кущів складає 9-10 мм та їх 

кількість 34–38 шт. Тільки зразки № 2 і № 3 не відповідають за 

показником товщини колодки в робочі частині, а саме 4 мм (за 

нормами ДСТУ – від 5 мм до 6 мм). 
Після дослідження маркування можна зробити висновок, що  на 

всіх зразках вказано назву виробника та його адресу. Склад та 

матеріали, з яких складається щітка, відсутні на зразку № 2. Зразки № 

1 та № 2 мають середню групу жорсткості, а зразок № 3 – м’яку. 

Спосіб застосування вказано лише на зразку № 3. Порядок 

застосування відсутній на всіх щітках. На всіх зразках вказано дату 

виробництва, термін придатності та умови зберігання, але на зразку № 

1 ці дані відсутні. Тож можна зробити висновок, що за огляду 

маркування жоден із зразків не відповідає вимогам ДСТУ. 
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ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ 
 

  Коржавих Д.К., гр. ТУМ-35 

Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. Т.В. Карбівнича, 

ст. викл. З.П. Карпенко  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Соняшникова олія – це рослинна олія, видобута з насіння 

соняшнику. Соняшникова олія має високі смакові якості і переваги 

перед іншими рослинними жирами за поживністю та засвоєнням. 

Цінність цієї олії зумовлена високим вмістом у ній ненасичених 

жирних кислот (до 90%), головним чином лінолева (55–60%) та 
олеїнова (30–35%). Також до складу олії входять фосфатиди, вітаміни 

А, Д, Е, К та інші цінні для людини харчові компоненти. 

У структурі виробництва олійних культур в Україні соняшник 

займає провідне місце, адже за останні роки рентабельність 

виробництва не падає нижче, ніж 50%, проте відбувається незначне 

зниження даного показника в динаміці. З року в рік вартість 

виробництва збільшується, проте попит на міжнародному ринку і 

пізнаваність вітчизняного бренду соняшникової олії компенсують 

виробничі витрати, саме тому культура не втрачає лідируючі позиції. 

Метою дослідження було вивчення асортименту та проведення 

товарознавчої оцінки якості соняшникової олії вітчизняних 
виробників. Об’єктами дослідження були обрані зразки соняшникової 

олії таких торгових марок: «Ашан», «Олейна Духмяна», «Щедрий 

дар», «Розумниця», «Олейна Традиційна», «Олейна», «Ашан», 

«Стожар», «Щедрий Дар», «OilStyle».  

Дослідження показників якості проводилось відповідно до 

вимог ДСТУ 4492:2005 «Соняшникова олія. Технічні умови». 
Органолептична оцінка досліджуваних зразків показала, що 

соняшникові олії за показниками прозорості та наявності відстою, 

кольору, запаху та смаку відповідають вимогам стандарту.  

Отримані результати фізико-хімічних показників знаходились у 

допустимих межах. Кольорове число склало від (9–27 мг); коефіцієнт 

заломлення був в межах від (1,471–1,474); йодне число становило від 
(124–128%); перекисне число було в межах від (0,7–0,16 мг); кислотне 

число становило від (0,18–0,93 мг). 

За результатами товарознавчої оцінки якості соняшникової олії 

можна зробити висновок, що всі зразки рослинної олії за 

органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідають 

вимогам ДСТУ. 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРИДАТНОСТІ РОСЛИННОЇ 

СИРОВИНИ ДО ЗАМОРОЖУВАННЯ  

 

Кучкурда З.Ю., гр. ТУЗ-18 

Наукові керівники: канд. екон. наук, доц. О.О. Лісніченко, 

ст. викл. Є.Б. Соколова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Значну складову частину раціону харчування повинні складати 

плоди та овочі. Проте невелика тривалість їхнього зберігання 

зумовлює пошук методів, які б забезпечували сповільнення 

біохімічних процесів у продукції та запобігали розвитку 

мікроорганізмів. Заморожування – сучасний спосіб консервування 

рослинної сировини, що має певні суттєві переваги, серед яких 

мінімальні зміни її харчової і біологічної цінності, можливість 

уникнення сезонності виробництва високовітамінної продукції, 

збалансування раціону населення відповідно до принципів здорового 

харчування. Головними чинниками, що формують якість замороженої 

плодоовочевої продукції є: якість сировини, терміни та швидкість 

збору врожаю, умови й тривалість транспортування й зберігання 
зібраного врожаю, технологія заморожування, способи пакування, 

умови зберігання, транспортування, способи розморожування та 

споживання готової продукції. 

Встановлено, що головним критерієм вибору плодово-ягідної 

сировини для заморожування є комплекс БАР, який характеризує 

повноту харчової та біологічної цінності і сировини, і готової 

продукції. 

Незначна кількість замороженої фруктово-ягідної продукції 

виробляється за технічними умовами, які є власністю підприємств. 

Необхідно розробити національні стандарти України на всю 

заморожену фруктово-ягідну продукцію із вказівкою ботанічних 
сортів, які є придатними для заморожування. 

Для меншої втрати якості замороженої фруктово-ягідної 

продукції за органолептичними та фізико-хімічними показниками, 

необхідно, щоб виробники та реалізатори даної продукції 

дотримувались умов зберігання, транспортування та продажу. 

Подальші дослідження спрямовані на розроблення нових та 

вдосконалення існуючих способів заморожування плодово-ягідної 

сировини з отриманням напівфабрикатів підвищеної біологічної 

цінності з максимальним збереженням вітамінного комплексу 

вихідним матеріалів при заморожуванні та зберіганні.  



 174 

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ВАРЕНИХ КОВБАС  

 

Піхурович А.В., гр. ТРМ-45  

Науковий керівник – канд. техн. наук, проф. М.С. Одарченко  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

До проблеми забезпечення населення товарами народного 

споживання, контроль їх якості, формування асортименту, умови 
транспортування та зберігання в умовах сучасних ринкових відносин, 

необхідно звернути особливу увагу.  

Ринок м’яса завжди має стабільний попит у споживача. В 

останні роки асортимент і обсяги реалізації м’ясних товарів значно 

виросли. І з цього різноманіття продуктів споживачу іноді важко 

обрати дійсно якісний продукт. Тому у виробників є можливість 

підробляти свої товари або збільшити обсяг продукції шляхом її 

фальсифікації, а саме додаванням до ковбасних виробів води, крові, 

нетрадиційної сировини тощо. 

Найчастіше якісна фальсифікація здійснюється такими 

способами: підвищений вміст води; заміна свіжого м’яса несвіжим; 

заміна натурального м’яса «ненормальним»; уведення різної 
нетрадиційної сировини; підфарбовування ковбасних виробів 

буряковим соком і іншими червоними барвниками; порушення 

рецептури; уведення чужорідних добавок; введення консервантів і 

антибіотиків; порушення технологічних процесів і режимів 

збереження.  

Найпростішими з них є додавання надмірної кількості вологи та 

крохмалю в склад ковбасних виробів. Для визначення масової части 

вологи в ковбасах застосовують методом висушування у сушильній 

шафі. Для визначення ж крохмалю достатньо на свіжий зріз ковбаси 

нанести краплю розчину Люголя або звичайного йоду. При наявності 

крохмалю поверхня змоченого розчином розрізу ковбаси фарбується в 
синій або темно-синій колір. 

Оскільки фальсифікація ковбасних виробів є доволі поширеним 

явищем, то необхідно проводити постійну роз’яснювальну роботу 

серед споживачів про шкоду фальсифікованої продукції, що надходить 

на прилавки як стихійних ринків, так і у відомі супермаркети. Така 

робота обов’язково дасть свої плоди, та змусить покупців задуматися 

над якістю продукції перед тим як купувати її у випадкових продавців 

хоч навіть і за низькими цінами. 
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ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ПАШТЕТІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ  

В ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ МІСТА ХАРКОВА 

 

Позднякова Л.О., гр. ТУМ-35 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. К.В. Сподар  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

На сьогодні в Україні працює велика кількість великих і малих 
підприємств, що випускають паштетну продукцію, асортимент якої 

дуже різноманітний. Проте їх якість часто не задовольняє вимогам 

споживачів та нормативній документації, тому що виробники 

використовують неякісну м’ясну сировину, порушують рецептури та 

технології виробництва. 

Метою дипломної роботи є товарознавча оцінка паштетів, що 

реалізується в торговельній мережі міста Харкова. 

Об’єктом дипломної роботи було обрано 10 зразків паштетів 

м’ясних: № 1 ТОВ фірма «ОНИСС», № 2 ТОВ «Одесспродкомплекс», 

№ 3 ТОВ «Хаме Укр Трейд», № 4 ТДВ М’ясокомбінат «Ятрань», № 5 

ВАТ «Буський консервний завод», № 6 ТОВ «Лан-Україна», № 7 

ПрАТ «Український бекон», № 8 ТОВ «Алан», № 9 ТМ «L’appetit», 
№10 ТОВ Фабрика «Здорово». 

Дослідження органолептики та фізико-хімічних показників 

(масова частка вологи, активна кислотність, титрована кислотність, 

кількість кухонної солі) проводилося відповідно до ДСТУ 4432:2005 

«Паштети м’ясні». 

Отримані результати показали, що масова частка кухонної солі 

перевищує норму в зразках № 2 і № 6, з нормою не більше 2%, а 

зразки мають результат 2,1%; титрована кислотність зразка № 2 дещо 

перевищує норму від 4 0Т до 5,5 0Т, оскільки результат 7,5 0Т; активна 

кислотність усіх зразків окрім № 2, відповідають вимогам зазначених 

нормативною документацією,з нормою від 4,3 до 4,5, показник має 
результат 4,6; масова частка вологи у восьми із десяти зразках 

відповідає нормативній документації, найвищі значення вологи – 64% і 

59%, мають зразки № 2 та № 6, з нормою 53%; за органолептичною 

оцінкою зразки мають гарну консистенцію, приємний запах, чисту 

поверхню, та колір окрім зразків № 2 і № 6 ТМ за смаком вони 

виявилися солоними. 

Таким чином, можна відмітити, що не всі досліджувані 

виробники дотримуються вимог при виготовленні паштету, що є дуже 

важливим фактором якості та підтримки своєї конкурентно-

спроможності на ринку України. 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЙОГУРТІВ  

ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА 

 

Попова О.А., гр. ТУЗ-18 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства подальше збільшення 

виробництва і поліпшення якості продукції із молока набуває великого 

значення, оскільки молоко і молочні продукти є основою раціону 

більшості людей. Традицію споживання кисломолочних продуктів, 

активно пропагується в даний час «здоровим харчуванням», що 

забезпечує на ринку стійкий попит на такі продукти, зокрема – на 

йогурти. Йогурт – це кисломолочний продукт з підвищеним вмістом 

сухих знежирених речовин молока, вироблений з використанням 

суміші заквашувальних мікроорганізмів. На даний час постійно 

розширюється асортимент продукції, розробляються все нові види 

йогурту з різними рівнями кислотності, в’язкості, різними смаковими 

та біологічно активними добавками. Український ринок йогуртів 
постійно розвивається, підвищується інтерес споживачів до збагачених 

і функціональних видів.  

Невпорядкованість вимог до якості та безпечності – головна 

проблема галузі. Для збереження цінних властивостей молока 

необхідно суворо дотримуватись правил при його зберіганні, 

транспортуванні й переробці. Лише з такого молока можна виготовити 

високоякісні кисломолочні продукти якість яких характеризується 

добрими органолептичними та фізико-хімічними показниками. 

Стандарти, переважно, – застарілі, тому багато виробників випускають 

продукцію за ТУ (технічними умовами). Титрована кислотність є 

критерієм оцінки свіжості й натуральності молочних продуктів, і для 
йогуртів нормується в межах від 80 °Т до 140 °Т. У зв’язку з тим, що 

йогурти містять живі культури мікроорганізмів, у них продовжують 

відбуватися мікробіологічні процеси (молочнокисле бродіння) з 

накопиченням молочної кислоти, що зумовлює зростання кислотності. 

Для кисломолочних напоїв важливим показником є й воднева 

кислотність (рН). Так, для йогуртів вона має бути нижче 4,65  

(4,4–4,5) од. Нормативні документи регламентують, що масова частка 

жиру в продукті не повинна бути нижчою за показник, висвітлений на 

маркуванні. Отже, за якісними показниками питні йогурти повинні 

відповідати даним вимогам НД. 
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ТОВАРНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ 

ТА БЕЗПЕКИ ТОВАРІВ 
 

Суркова М.С., гр. ПТ-17 

Науковий керівник  канд. техн. наук, доц. Т.В. Карбівнича 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Насичення ринку товарами, розширення і поглиблення 

асортименту є одним з досягнень переходу до ринкових відносин. 

Покупець приділяє увагу якості і безпечності товару, враховуючи 

актуальні екологічні та економічні проблеми сьогодення, наслідками чого 

стали частіші випадки фальсифікації та численні факти невідповідності 

якості. Інформація про товар доводиться до відома споживача за 

допомогою маркування, технічної документації, що додається до товару, 
або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів. 

До останнього часу етикетки на товарах могли бути написані 

маленькими літерами, які практично неможливо було прочитати через 

відсутність встановленого мінімального розміру шрифту; інформація про 

продукт та його складові могла бути неповною; позначку «БЕЗ ГМО» 

могли використовувати без підтвердження відсутності генетично 

модифікованих організмів; не було зазначено чи піддавався продукт 

обробці, наприклад, сушінню чи розморожуванню. Завдяки новому 

закону про маркування товарів, відтепер таких проблем у покупців не 

повинно бути. 

Відповідно до закону України «Про інформацію для споживачів 

щодо харчових продуктів» від 6 серпня 2019 року, інформація про 
харчовий продукт має бути правдивою, точною та зрозумілою для 

споживача; не повинна вводити в оману стосовно властивостей, 

характеристик та складу харчових продуктів. Ця вимога висувається як до 

реклами харчових продуктів, так і до закладів громадського харчування, а 

також до способу розміщення та представлення харчових продуктів для 

реалізації, а саме: форми, зовнішнього вигляду та пакування продукції. 

Серед нововведень можна виділити такі: мінімальний розмір 

шрифту – 0,9 мм, текст повинен бути розбірливим; повинна надаватися 

інформація про наявність алергенів, що виділяється окремим кольором; 

вказуються дані про те, чи піддавався продукт розморожуванню; термін 

придатності для швидкопсувних товарів позначатимуть як «спожити до», 
для всіх інших – «мінімальний термін придатності». 

Я вважаю, що такі нововведення сприяють формуванню нової 

культури інформування споживачів та забезпеченню якості та безпечності 

товарів, що реалізуються в торговельній мережі, закладах громадського 

харчування та в інтернеті. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19
https://www.ukrinform.ua/tag-produkti
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Сучасні економічні умови обумовлюють зростання 

дослідницького інтересу до проблеми управління якістю продукції 

підприємств, яка може бути вирішена за допомогою обґрунтування 

нових методологічних підходів з побудови ефективної системи якості 

продукції. Розвиток процесів інтеграції та глобалізації економіки 

обумовлює необхідність створення інтегрованих систем управління 

якістю продукції на вітчизняних підприємствах, які використовують 

взаємопов’язану систему стандартів і мають конкурентні переваги для 

забезпечення якості продукції.  

Дослідження існуючих підходів до управління якістю дозволило 

зробити висновок, що сьогодні відсутні ефективні системи управління 
якістю продукції, які б забезпечували ефективність процесу 

управління якістю за допомогою інтеграції процесів управління 

трудовим потенціалом як основного фактора якості праці та бізнес-

процесів управління якістю продукції. З огляду на це проблема 

створення ефективної системи управління якістю продукції на основі 

інтегративного підходу є особливо актуальною. Використання в 

практиці підприємства інтегрованої системи управління якістю 

дозволить підвищити якість продукції, конкурентоспроможність 

підприємства за рахунок застосування системного підходу до 

управління підприємством, етичного підходу до управління 

персоналом, інвестицій в інтелектуальний капітал. Концептуальною 
позицією є представлення інтегрованої системи управління якістю 

продукції як сукупності основних підсистем, що знаходяться у 

постійній взаємодії та взаємозв’язку, впливають на загальну 

ефективність системи і спрямовані на підвищення якості продукції. 

Побудова, впровадження і сертифікація інтегрованої системи 

управління якістю продукції підприємств надасть їм ряд конкурентних 

переваг та впевненість у такому рівні виробництва продукції та 

надання послуг, який відповідає вимогам міжнародних стандартів і 

зумовлюється гострою конкурентною боротьбою на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. 
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За сучасних умов господарювання на будь-яких підприємствах 

актуальність управління якістю визначається її спрямованістю на 

забезпечення такого рівня якості продукції й послуг, який може в 

найбільшій мірі задовольняти всі запити споживачів. Таким чином, 

впровадження оптимального плану обсягів виробництва 

хлібобулочних виробів в асортименті дозволить успішно розвиватися 

хлібопекарським підприємствам як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках. 

Пошуки оптимального варіанта плану виробництва продукції є 

одним із шляхів вдосконалення управління якістю продукції суб’єктів 

підприємницької діяльності в галузі харчової промисловості та 

завданням, вирішення якого можливо з використанням спеціальних 
економіко-математичних моделей. 

Їх застосування передбачає реалізацію, саме коригувальних та 

попереджувальних заходів для усунення мір або мінімізації випадків 

повторного виникнення браку та дефектів хлібобулочної продукції. 

Значення пов’язаних з якістю коригувальних дій, визначається з точки 

зору їх можливого впливу на такі аспекти, як витрати виробництва, 

додаткові витрати на якість, безпека та задоволення споживача і інших 

зацікавлених сторін. 

Підприємства чітко визначають стратегію і тактику постійного 

удосконалення, розуміючи що цей вибір може призвести до значних 

змін якості продукції, процесів та системи управління якістю 
хлібобулочної продукції й підприємства в цілому. 

Отже, управління якістю продукції в хлібопекарських 

підприємствах необхідно розглядати як сукупність взаємопов’язаних 

та скоординованих механізмів і дій керівників, інженерів, менеджерів, 

робітників, які забезпечують створення й виготовлення продукції, що 

повністю задовольняє смаки та побажання споживачів при 

мінімальних затратах праці, матеріалів, енергії. Вдосконалення якості 

продукції відображається у збільшенні її асортименту та призупинення 

виробництва продукції, яка взагалі не користується попитом. 
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Молоко – природний продукт, який утворюється в процесі 

лактації тварин. Воно серед інших продуктів харчування займає одне з 
провідних місць. Молоко використовують безпосередньо як продукт 

харчування або як сировину для переробки. До продуктів переробки 

молока відносять вершки, кисломолочні продукти, морозиво, молочні 

консерви, коров’яче масло та сири. 

Молочний ринок України має дуже широкий асортимент 

продукції, але при цьому одночасно недостатньо високу якість. 

Цікавість до цієї групи підвищується завдяки можливості зменшення 

витрат молока при виробництві та отримання більших прибутків. 

Включення молочних продуктів в будь-який харчовий раціон 

підвищує його повноцінність, істотно змінює якість їжі, сприяє 

кращому засвоєнню інших компонентів раціону. Крім того, молоко є 

сировиною для виробництва харчових продуктів. З молока виробляють 
кисломолочні продукти, такі як кефір, сметану, ряжанку, морозиво, 

кисломолочний сир, різні солодкі сирки та сиркову масу. 

Молоко вважається фальсифікованим, якщо з нього частково 

знятий жир або додані сторонні речовини. До найбільш частих 

випадків фальсифікації відноситься: розбавлення водою; додавання 

нежиреного молока (відвійок) або зняття вершків; одночасне 

розбавлення відвійками і водою (подвійна фальсифікація). 

Фальсифікація зменшує не тільки харчову, а й біологічну цінність 

молока і надзвичайно небезпечна в епідеміологічному відношенні. 

На даний час у світі існують різноманітні технології та способи 

виробництва і отримання якісних натуральних молочних продуктів, 
над удосконаленням яких працюють вчені різних країн. В розвинутих 

країнах спостерігається розвиток виробництва продуктів з частковою 

або повною заміною складових молока компонентами рослинного 

походження. 

Таким чином, встановлено, що проблема фальсифікації молока 

все більше загострюється, потрібно посилення вимог, що 

пред’являються до цього виду продукт. Деякі види фальсифікатів 

становлять пряму небезпеку для здоров’я споживача і проблему при її 

виявленні.  
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Kharkіv State University of Food Technology and Trade 
 

За останні десятиріччя у світі набуло розповсюдження 
виробництво концентрованих плодово-ягідних соків. З метою 
підвищення споживчих властивостей фруктових та овочевих соків 
використовуються такі процеси, як освітлення та фільтрування. 
Мембранні методи вважаються передовими у виробництві й широко 
використовуються для очищення соків, а також для їх концентрування. 

 
The use of membrane technology as a processing and separation 

method in food industry is gaining wide application. Membrane separations 
can be used either as alternatives to conventional techniques or as novel 
technology for processing new ingredients and foods. Membrane 
separations are considered green technologies. In many cases, membrane 
processes are more advantageous than traditional technologies. For 
example, using cold pasteurization and sterilization with suitable 
membranes instead of high temperature treatment for the removal of 
microorganisms is more economical in terms of energy consumption.  

Using membrane filtration to remove microorganisms for shelf-life 
extension of foods instead of using additives and preservatives also create a 
green image for the processed foods as well as for the processing procedure. 
Concentration by membrane filtration instead of thermal evaporation does 
not employ severe heating and that it preserves the natural taste of food 
products and the nutritional value of heat-sensitive components. 

The safety and quality of the products manufactured must be ensured 
with regard to microbiological, functionality, texture, flavor and taste 
factors. Future trends for the use of membranes in the fruit juice industry 
will be driven by the quest to achieve higher selectivity and permeability in 
clarification processes, to boost process intensification and to decrease 
operating costs as well as the costs of membrane production.  

There is a trend towards increasing the use of disposable systems 
(bioreactors, ultrafilter membranes and enzymatic membranes) in process 
intensification which are attractive for production scale manufacturing, 
eliminating the need for the development and validation of cleaning cycles.  
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Збільшення середньорічного споживання м’яса означає 

зростання загального виробництва м’яса навіть швидшими темпами, 

ніж швидкість зростання населення. Так, з 1961 року виробництво 

м’яса збільшилось у чотири-п’ять разів. Зростання споживання м’яса в 

світовому масштабі матиме руйнівний вплив на навколишнє 

середовище. Новітні дослідження показують, що споживання м’яса 

буде стрімко зростати через збільшення населення планети і 

середнього доходу на душу населення та може зіграти важливу роль у 

збільшенні викидів вуглецю та зменшенні біорізноманіття. 

Протягом останніх десятиліть одним з найважливіших 

пріоритетів нашого суспільства у відповідь на зростаючий тиск на 

навколишнє середовище та виснаження ресурсів стало 
ресурсоефективне та чисте виробництво (Resource Efficient and Cleaner 

Production). Так, важливо захистити довкілля за рахунок використання 

екологічно більш чистих та сталих виробничих процесів під час 

виробництва м’ясних напівфабрикатів. 

Технологічні вдосконалення для роботи цеху з виробництва 

м’ясних напівфабрикатів можна реалізувати кількома способами: зміна 

виробничих процесів та технології; зміна характеру вхідних ресурсів 

(матеріали, компоненти, джерела енергії, води тощо); зміна готового 

продукту або розробка альтернативної продукції; повторне 

використання відходів та побічних продуктів на місці. 

За результатом аналізу можна запропонувати наступні види 
заходів з організації ресурсоефективного та чистого виробництво: 

– організація виробництва та управління підприємством 

(вдосконалення робочих практик та їх належна підтримка може 

забезпечити значні переваги, ці опції зазвичай низьковитратні);  

– оптимізація виробничого процесу (оптимізація існуючих 

процесів може зменшити споживання ресурсів, ці опції зазвичай 

низьковитратні або середньовитратні); 

– заміна сировини (екологічних проблем можна уникнути 

шляхом заміни небезпечних матеріалів на більш екологічно чисті 

матеріали. Ці опції можуть вимагати змін технологічного обладнання). 
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Одним з напрямів створення кулінарної продукції нового 
покоління є використання технології sous vide, що у буквальному 

перекладі означає «приготування без повітря», тобто під вакуумом. 

Основні принципи технології sous vide: 

– поєднання приготування у вакуумній упаковці при низьких 

температурах з подальшим швидким охолодженням і регенерацією; 

– новий погляд на традиційні кулінарні прийоми – це теплова 

обробка в киплячій воді, парою або гарячим повітрям продуктів, 

упакованих у вакуумні пакети. Приготування у вакуумі дозволяє 

зберегти колір продукту, досягти стану медіум; 

– застосування в кулінарії креативних правил: особливі 

методики приготування страв у бойлерних пароконвектоматах. Це 

дозволяє знизити втрати маси на етапі теплової обробки, при 
зберіганні і знизити енергозатрати; 

– максимальне розкриття справжніх смаків продукту, 

збереження його консистенції, однорідності і корисних речовин. 

Страви готують без консервантів, стабілізаторів, загусників, 

забезпечується дієтичне харчування за рахунок зниження кількості 

солі, насичених жирів; 

– ефективність та оптимізація ресторанного бізнесу. Така 

організація технологічного процесу дозволяє раціонально розподілити 

зайнятість персоналу протягом дня; 

– посилений контроль виробництва, втрат і якості. 

Продукти, виготовлені методом sous vide, захищені вакуумом 
від зовнішніх забруднень, хворобливих мікроорганізмів, здатні 

тривалий час зберігатися при температурі від 0 до 3 °С. 

Під час розробки технології овочевих страв за технологією sous 

vide дотримувались основних етапів: 

– вакуумування продукту; 

– приготування в спеціальній водяній бані з термостатами. 

Аналізуючи отримані дані, можна дійти висновку, що 

приготування у вакуумі овочевих страв дозволяє залишити склад 

мікроелементів продукту в незмінному стані (вітаміни, білки, 

вуглеводи і жири) і одержати страви високої харчової цінності. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ РАМНОГО ФІЛЬТРПРЕСА 

ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ОЛІЇ 

 

Барієв Р.А., гр. 12 МБГМ 

Науковий керівник – ст. викл. В.Г. Циб 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

ім. Дмитра Моторного 

 
У виробництві олії важливим етапом для отримання якісного 

продукту є процес фільтрації. Фільтри відносяться до пристроїв для 

розділення неоднорідних систем з твердою дисперсною фазою на 

рідку у вигляді фільтрату і тверду у вигляді осаду, які застосовуються 

у сільськогосподарському виробництві, харчовій, хімічній та інших 

галузях народного господарства. 

Рамні фільтрпреси прості за конструкцією, надійні в роботі, 

проте недоліком цих фільтрів є труднощі в їх обслуговуванні і значна 

частина часу в робочому циклі, який витрачається на допоміжні 

операції заміни фільтруючого елемент та видалення осаду, також 

існують такі негативні фактори, як нерівномірність віджимання 

суспензії по поверхні фільтра та можливість закупорювання пор 
фільтрувальної перегородки твердими частинками суспензії. 

Проаналізувавши принцип роботи існуючого рамного 

фільтрпресу, можна зробити висновок, що гвинтовий затиск має ряд 

недоліків:  не забезпечується герметичність між рамою та плитою, 

застосування ручної праці, на збирання і розбирання витрачається 

багато часу, що суттєво впливає на активну роботу фільтрпреса. 

Ураховуючи вищевикладене, пропонується встановлення 

замість гвинтового затиску гідравлічний на задній стійці фільтр-преса. 

При здійснюванні тиску в циліндрі напірна рідина заходить усередину 

П- образного кільця та розширює його, змушуючи одним боком 

притискатись до циліндру, а другим – до плунжера, запобігаючи вихід 
напірної рідини між циліндром і плунжером. 

Робота фільтрпреса здійснюється таким чином. Після збиранні 

рам і плит та їх стисненням гідравлічним пристроєм вмикається 

відцентровий насос, який подає олію до підвідного каналу 

фільтрпреса. На початку фільтрації манометр на фільтрпресі не 

показує тиску, потім тиск повільно збільшується до 0,25–0,3 МПа. При 

цьому тиску фільтрацію припиняють і прес вимикають. 

Таким чином, усунуті вищеперелічені недоліки існуючого 

рамного фільтрпреса. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПЕРЕДАВАННЯ  

ТЕПЛА ПРОДУКТУ 

Бетін С.І., гр. 41 ГМ 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.С. Бойко 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

ім. Дмитра Моторного 

 

Під час виробництва продуктів харчування всередині них 
відбуваються явища різної фізичної природи, пов’язані з перенесенням 

теплоти. Теплове оброблення продуктів призводить до змін їх 

структурно-механічних, фізико-хімічних і органолептичних 

властивостей, які визначають ступінь кулінарної готовності. 

Теплота переноситься за рахунок теплопровідності. При цьому 

має місце рух води, яка міститься в продуктах. Цей процес може 

носити механічний, тепловий (передача теплоти) і дифузійний 

(передача маси) характер. Як правило, застосовуються змішані 

процеси: дифузійно-теплові; механіко-теплові; електродифузійні. 

До теплових належать процеси передачі теплоти через стінки 

(поверхні нагріву) апаратів, розігріву апаратів (виходу їх на робочий 

режим), втрат теплоти у навколишнє середовище, розморожування і 
розігрівання кулінарних виробів. Найбільш широко у харчових 

виробництвах проходять дифузійно-теплові процеси, смаження, 

випікання, варіння, пасерування тощо. 

Основними прийомами теплового оброблення харчових 

продуктів є варіння і смаження. Вони застосовуються як окремі 

операції або в різних комбінаціях. У тепловому обладнанні 

використовують різні способи нагрівання продуктів: 

– поверхневий; 

– об’ємний; 

– комбінований. 

За всіх способів нагрівання зовнішній теплообмін 
супроводжується перенесенням маси, внаслідок чого частина вологи з 

продуктів переходить у довкілля, а в процесі теплового оброблення в 

рідкому середовищі втрачаються також і сухі речовини сировини. 

Під час смаження волога з поверхневих шарів продукту 

частково випаровується, а частково переміщується всередину до менш 

нагрітих ділянок, що призводить до утворення сухої шкоринки, в якій 

відбувається термічне розкладання органічних речовин (за 

температури вище 100 °С). Чим скоріше нагрівається поверхня, тим 

інтенсивніше відбувається перенесення теплоти, і тим швидше 

утворюється шкоринка. 
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МОЛОТКОВА ДРОБАРКА ЗІ ЩІТКОВИМ РОТОРОМ 

 

Богатирьов І.О., гр. 11 МБГМ 

Науковий керівник – д-р техн. наук, доц. К.О. Самойчук 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

ім. Дмитра Моторного 

 

У харчовій і переробній промисловості, завдяки простоті  
конструкції та універсальності застосування для різних видів 

продукції, широко розповсюджені молоткові дробарки для 

подрібнення сипких і зернових матеріалів.  

Основним недоліком при їх роботі є зниження надійності в 

результаті забивання отворів решета продуктами подрібнення. Для 

вирішення цієї проблеми пропонується застосування щіткових роликів 

для очищення решітної поверхні від продуктів подрібнення. 

Ролики з щітковими поверхнями під час технологічного процесу 

подрібнення обертаються навколо своєї осі та притиснуті до решітного 

класифікатора. Під час процесу подрібнення щіткові поверхні роликів 

очищають наскрізні отвори решітного класифікатора. При обертанні 

роликів з щітковими поверхнями відбувається перекочування 
щіткових поверхонь по внутрішній поверхні решітного класифікатора, 

що знижує тертя щіткового матеріалу. При цьому підвищується строк 

служби щіткового матеріалу і знижується потрапляння зношеного 

щіткового матеріалу у продукт що подрібнюється. Завдяки зменшенню 

залипання отворів решітного класифікатора підвищується 

продуктивність дробарки. Крім того, знижується кількість 

переподрібнених часток подрібнюваного матеріалу, що підвищує 

якість продуктів подрібнення. 

Молоткова дробарка працює таким чином. При обертанні 

молоткового ротора вихідний матеріал з бункера рівномірно надходить 

в робочу камеру і потрапляє в зону руйнівної дії молотків. Продукти 
подрібнення спрямовуються на решітний класифікатор, який постійно 

очищується роликами з щітковими поверхнями, просіваються крізь 

цей класифікатор у вивантажувальний патрубок  і видаляються з 

машини.  

За рахунок постійного очищення решітного класифікатора 

роликами з щітковими поверхнями відбувається підвищення якості 

подрібнюваного матеріалу і продуктивності молоткової дробарки.  

Удосконалена дробарка може бути використані для подрібнення 

сухих матеріалів, зокрема кормів в галузі машинобудування та 

обладнання переробних виробництв. 
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СТАТИЧНІ ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ХАРЧОВИХ РІДИН 

 

Вилущак І.С., гр. 12 СГМ 

Науковий керівник  канд. техн. наук, доц. С.В. Петриченко 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

ім. Дмитра Моторного 

 

Статичні змішувачі є пристроями перемішування (гомогенізації) 

потоку в трубопроводі, які складаються з елементів змішування, 

вставлених у трубу. Енергія для перемішування генерується при 
перепаді тиску по мірі протікання рідин через елементи змішування, і 

для цього потрібна додаткова енергія закачування, вище тієї, яка 

необхідна для вимог прокачування. Кількість елементів, необхідних 

для конкретного застосування, залежить від режиму змішування, 

більша кількість елементів потрібна для важких завдань. Назва 

«статичні змішувачі» пов’язана з тим, що в пристроях цього типу 

відсутні будь-які частини, що рухаються. Проте конструктивні 

особливості змішувача дозволяють так перебудовувати поля 

швидкостей і змінювати напрямок ліній струму, що площа поверхні 

розділу суттєво збільшується і рідка суміш весь час проходить крізь 

кожен з повторюваних елементів статичного змішувача. Хоча для 
кожного типу статичних змішувачів характерна своя картина 

змішування, тим не менш загальним є те, що збільшення поверхні 

розділу між компонентами суміші досягається двома способами за 

рахунок зсувної або екстенсивної течії і за рахунок розщеплення і 

перестроювання потоків рідини. В обох випадках необхідний перепад 

тиску. Це і визначає число елементів змішування в статичному 

змішувачі, а отже, і якість змішування. Статичні змішувачі для 

безперервного змішування рідин в останні десятиліття широко 

застосовують у вітчизняній промисловості. Це обумовлено низкою 

техніко-економічних переваг статичних змішувачів перед 

традиційними ємнісними апаратами для змішування: значно меншими 
габаритними розмірами і металоємністю, відсутністю рухомих частин 

і, отже, більшою надійністю. У джерелах патентної інформації 

наведено безліч технічних рішень по даній тематиці. Основні технічні 

рішення, розроблені у Швейцарії, США, Японії. Вітчизняних розробок 

у галузі безперервного змішування порівняно небагато. Світовим 

лідером в галузі розробки і випуску статичних змішувачів є фірма 

Sulzer (Швейцарія) з представництвом в Україні ООО «Вулвер»  

(м. Київ), що має право офіційно представляти повний спектр 

продукції компанії на українському ринку.  
 



 188 
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Асортимент хлібобулочних виробів, які виробляються 

українськими підприємствами, налічує понад 1000 найменувань. 

Специфікою ринку хліба є нетривалий термін реалізації продукції, 
тому для підприємств хлібопекарської галузі існує загальна проблема – 

використання і реалізація некондиційної продукції, яка утворюється 

при випічці хліба. Один зі шляхів вирішення – це переробка такої 

продукції на сухарі, присипку та паніровочні сухарі. 

Аналіз машин показав, що існуюча конструкція подрібнювача 

сухарів ИС-414 має ряд недоліків, які знижують ефективність роботи 

лінії виробництва сухарного борошна і паніровочних сухарів. 

Пропонується вдосконалити робочу камеру і робочий орган з 

метою підвищення ефективності роботи і поліпшення експлуатаційних 

показників наступним чином. 

Ротор, швидко обертаючись, діє як вентиляторне колесо, 
нагнітаючи повітря крізь отвори сита, при цьому повітря видаляє 

подрібнений продукт.  

Форма прямокутних молотків не дозволяє витримувати 

постійний зазор між робочою гранню молотка та внутрішньою 

стінкою робочою камери, що дає подрібнені частки різного розміру. 

Тому вважаємо з доцільне використання сегментного молотка, який, 

хоча й дещо складніший у виготовленні, дозволяє отримати 

подрібнену продукцію необхідного розміру. 

Решето – другий важливий робочий орган після молоткового 

ротора виконує функцію остаточного подрібнення. Пропонується 

виконувати лускоподібні отвори, розташовані у шаховому порядку. 
Решето виготовляється з листової сталі товщиною 1,5 мм та 

встановлюється таким чином, щоб відігнуті кромки були направлені в 

середину робочої камери та назустріч руху ротора. 

Таким чином, молоткова дробарка з горизонтальним ситом 

передбачає повне використання площі решета, що зменшує 

енерговитрати за рахунок зменшення часу перебування часток в 

робочій камері. Такі конструктивні зміни підвищують продуктивність 

обладнання і зменшують питомі енерговитрати на подрібнення. 
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КОРЕНЕПЛОДІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  

КОМБІНОВАНОГО СПОСОБУ ОЧИЩЕННЯ 

 

Гавриленко С.В., гр. М-15м 

Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. І.В. Золотухіна, 

 канд. техн. наук, доц. Д.В. Дмитревський  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Одним із напрямів удосконалення способу очищення 

коренеплодів є суміщення процесів термічної обробки парою із 

зняттям шкірки. Під час розробки нового способу очищення овочів, 

доцільно використовувати пару без підвищеного тиску для мінімізації 

величини провару та зниження енергетичних витрат на пароутворення. 

Необхідність попереднього проварювання овочів перед 

очищенням обумовлена зниженням механічної міцності клітинних 

стінок. Деструкція починається за температури 60 С, і з підвищенням 

температури інтенсивність цього процесу прискорюється. З точки зору 

технологічного процесу, необхідно забезпечити за найкоротший 

термін підвищення температури у поверхневих шарах плоду в межах 

90–95 С. Це можна реалізувати за умов обробки овочів гострою 

парою. Для забезпечення потрібної глибини термічної обробки 

необхідно встановити раціональну тривалість обробки коренеплодів 
парою. Глибина термічної обробки поверхневого шару коренеплодів 

повинна забезпечувати ефективне зняття луски, при мінімальних 

втратах сировини. Під час проведення експерименту необхідно було 

визначити оптимальну тривалість очищення та тривалість попередньої 

теплової обробки. За проведеними попередніми дослідженнями 

встановлено, що під час обробки парою за температури 100–105 С 

відбувається проварювання поверхневого шару цибулини разом із 

лускою. Пропарювання на глибину до 4,0–4,2 мм забезпечує 

проварювання верхнього шару бульб, який в залежності від терміну 

зберігання та сорту необхідно видаляти, оскільки він має знижену 

вологість і непридатний для використання.  

Отримані результати дозволяють визначити тривалість 

проварювання коренеплодів, до стану який забезпечує максимальну 
ступінь очищення. Так, за коефіцієнта завантаження 0,3 раціональна 

тривалість проварювання складає 140 с, а за коефіцієнта завантаження 

0,5–170 с. За коефіцієнта завантаження 0,7 відповідна раціональна 

тривалість проварювання становить 180 с.  
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КОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЙНОЇ МИЙНОЇ МАШИНИ 

 

Гейман Ю.Є., гр. 31 ХТ 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.Г. Тарасенко 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

ім. Дмитра Моторного 

 

Важливий процес в консервній  промисловості – це процес 
миття сировини. Миття сировини являє собою одну із перших 

технологічних операцій, яку проводять на підприємстві. На сьогодні 

існує безліч машин для миття сировини. Розглянемо машину для миття  

сировини марки  Т1-КУМ-5 (рис.). 

 

 
 

Рис. Лінійна мийна машина Т1-КУМ-5: 1 – ванна;  

2 – конвеєр; 3 – душовий пристрій; 4 – привід 

 

Ця машина складається з ванни 1, транспортерного полотна, 

душового пристрою 3 і привода 4. Лінійна машина Т1-КУМ-5 має 

пластинчасті і роликові транспортерні полотна для роботи з дрібною 

сировиною. Перед завантаженням сировини, ванна наповнюється  

водою. Сировина, яка  призначена для миття, завантажується у 

мийний простір ванни, де інтенсивно миється. З мийного простору 

ванни 1 вимита сировини  виходить похилим транспортером, який 

перед вивантаженням ополіскує водою з душового пристрою.  

Таким чином, запропонована лінійна машина має такі переваги: 
безперервний і якісний процес миття сировини, а до недоліків можна 

віднести великі затрати води. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНОГО  

СПОСОБУ ОБРУШЕННЯ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ 
 

Глушко Ю.Ю., гр. 12 СГМ 

Науковий керівник  канд. техн. наук, доц. С.В. Петриченко 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

ім. Дмитра Моторного 
 

Основною олійною культурою в Україні є соняшник. 

Свіжозбиране насіння соняшнику відрізняється дуже низькою стійкістю 

при зберіганні, особливо при високій вологості, температурі й 

засміченості. При зберіганні насіння хімічним змінам в першу чергу 

піддаються жири, а потім білкові речовини, що призводить до зниження 

якості рослинної олії. Насіння олійних культур, якщо їх розглядати з 

точки зору технології переробки, складаються з ядра і оболонки, між 

якими є повітряний прошарок різної товщини. У більшості насіння є 

лише насінна оболонка, наприклад соняшнику, а також зустрічається 

насінна і плодова оболонки, відповідно і два повітряні прошарки. В 

переважній більшості процес переробки соняшнику зводиться до 
обробки ядра. Оболонка, має меншу об’ємну вагу ніж ядро, тому 

зменшує відсоток використання корисного об’єму виробничого 

устаткування, що знижує його продуктивність. Так, при збільшенні 

лузжистості від 3% до 8% продуктивність форпресового і 

екстракційного обладнання зменшується приблизно на 10%. Ядро 

соняшнику одержують шляхом обрушування насіння. Лущення 

насіння в основному виконується машинами, які діють на насіння 

ударом, стиском і зсувом і тому вміст битого та пошкодженого ядра на 

виході здебільше складає 20–25%. На основі аналізу існуючих методів 

обрушування оболонок соняшникового насіння та способів передачі 

кінетичної енергії насінню, зроблено висновок, що можна провести 

операцію обрушування за рахунок примусової подачі насіння на деки 
під впливом потоку повітря. Основна мета розробки 

експериментальної установки полягає в тому, щоб надати насінню 

потрібної швидкості руху для удару об відбійну плиту, в результаті 

чого відбувається лущення зерна. При такому способі обрушування 

насіння соняшника можна досягти набагато меншого пошкодження 

ядра. Крім того, є можливість простого регулювання швидкості 

повітряного потоку, від якого залежить швидкість і сила удару насіння 

об деку. В результаті огляду способів виконання технологічної 

операції обрушування та обладнання ми можемо зробити висновок, що 

витрати енергії на обрушування соняшникового насіння можна значно 

зменшити за рахунок використання енергії повітряного потоку.  
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Гузенко В.В., канд. техн. наук, ст. викл., 

Василенко М.О., гр. ПМ-19 
Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Г.В. Дейниченко  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
На підприємствах з виробництва пектинопродуктів поступає 

вода, що використовується для технологічного використання, мийки 
обладнання та приміщення має відповідати ДСТУ 7525:2014 (вода 

питна). Тому майбутня технологія повинна передбачати додаткову 

установку для попередньої обробки води, яка включає знезараження, 

механічну фільтрацію, іонообмінне пом’якшення тощо. 

Виробництво пектину використовує воду на технологічні 

потреби (промивка та набрякання сировини, екстрагування тощо). Ця 

вода може споживатися підприємством на 80% і в стік потраплятиме 

вода з промивки рослинної сировини. 

У процесі виробництва пектину використовується рослинна 

сировина. Після технологічної стадії розділення твердої та рідкої фази 

загального процесу, жом вилучається з технологічної лінії. Також в 
даному виробництві утворюються тверді відходи з упаковки вихідної 

сировини, металобрухт, склотара, інша тара тощо. 

Виробництво пектину використовує рослинну сировину, 

кислоту, нейтралізуючий реагент. Вся ця сировина повинна ретельно 

контролюватися. У рослинній сировині контролюється наявність 

важких металів та інших домішок. Протягом технологічного процесу 

сировина та напівфабрикати не повинні забруднюватися. Все 

обладнання повинно бути виготовлене з нержавіючої сталі, скла та 

пластику. Матеріали з яких виготовлене технологічне обладнання 

повинні мати дозвіл санітарних органів на використання у харчовій 

промисловості. Крім дозволу на все обладнання повинні бути паспорт, 

сертифікати, технічні умови та інші необхідні документи. 
Таким чином, підприємства з виробництва пектинопродуктів 

відносяться до джерел забруднення навколишнього середовища. Вони 

є джерелом скидів стічних вод у міську каналізаційну мережу і є 

джерелом утворення твердих відходів. Але характеристика цих 

відходів показує, що підприємство не відноситься до категорії 

підприємств підвищеної екологічної небезпеки. Стічні води можуть 

знаходитись в межах лімітів та нормативів концентрації. Продукція 

яку випускає підприємство є екологічно чистою. 
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ КУТЕРІВ  

У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Гущіна І.В., гр. ГРС-48 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.В. Горєлков 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Кутер ковбасний – це спеціалізована машина, призначена для 

подрібнення харчових продуктів. Пристрій користується великою 

популярністю в промисловому виробництві продуктів харчування, а 

найчастіше промислові кутери використовуються для переробки м’яса 

в фарш або м’ясну емульсію. Це обладнання для подрібнення фаршу 

та інших продуктів, і змішування їх в однорідну масу. Машини 
широко використовують у м’ясо-ковбасному, кондитерському і 

плодоовочевому виробництві. Куттери застосовується на кухнях 

закладів ресторанного господарства різного розміру: від невеликих 

точок фаст-фуду до столових великих підприємств. Вони виконують 

функції м’ясорубки, міксера і овочерізки. Цей апарат дозволяє 

приготувати як дуже велику, так і невелику кількість продукту (соус 

або тісто на 1–2 порції) завдяки низькому розташуванню лез. В даний 

час у вітчизняних покупців професійної кухонної техніки особливою 

популярністю користуються кутери з підключенням до електромережі 

220 В і 380 В, пропоновані компаніями Fimar, Robot Coupe і Sirman. 

Кутер складається з чаші й ріжучого механізму, встановлених на 
станині. На валу різального пристрою розміщені ножі, які по черзі 

занурюються в чашу з подрібнюють продуктом. За допомогою кутера 

можна подрібнити м’ясо безпосередньо перед приготуванням їжі, 

зберігши свіжість продукту. Це обладнання дозволяє отримати велико-, 

середньо- і дрібнопосіченого м’яса. Перший варіант актуальний для 

приготування м’ясних рулетів, розтягаїв з рибою і різних національних 

страв, а останній – для суфле і сосисок. Переваги промислових кутерів 

полягають у тому, що кілька режимів роботи дозволяють швидко і 

якісно виконувати поставлені завдання; продукція переробляється з 

великою швидкістю; обладнання має потужний і надійний двигун; 

простота експлуатації; велика кількість ножів дозволяють виконувати 

подрібнення різного ступеня; обладнання просте у догляді й 
техобслуговуванні; тривалий період експлуатації; бункер обладнується 

системою охолодження. Таким чином, за допомогою кутерів можна 

приготувати будь-які страви: від закусок і супів до десерту, що робить 

це обладнання просто незамінним на професійній кухні. Він дозволяє 

заощадити робочий простір на кухні й істотно знизити виробничі 

витрати. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ПРОЦЕСУ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ  
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канд. техн. наук, доц. С.В. Прасол 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Основним процесом виробництва, що визначає якість зефіру та 

тривалість циклу подальшої сушки, є структуроутворення. Характер і 

темп процесу залежить не тільки від структуроутворюючих речовин, 

але і способу охолодження, так як зниження температури прискорює 

процес структуроутворення. 

З метою визначення раціональних режимів охолодження для 

прискорення процесу структуроутворення зефіру була створена 

лабораторна установка, що представляє собою холодильний тунель 

довжиною 18 метрів, обшитий зсередини і зовні нержавіючими 

листами товщиною 0,8 мм.  

У першій серії дослідів охолодження здійснювали з 

рідинною примусовою конвекцією через теплопередавальну стінку.  
Як показали дослідження, температура продукту, що охолоджується 

таким способом, визначається не стільки температурою 

навколишнього середовища в тунелі, скільки температурою 

теплопоглинальної поверхні. Тривалість процесу структуроутворення 

для зефіру на основі пектину за умов одностороннього охолодження 

становить 20 хв, за застосування двостороннього охолодження 

тривалість процесу знижується до 10 хв. У другій серії дослідів 

досліджували комбіноване кондуктивно-рідинне охолодження зефіру. 

У такій системі охолодження передавання теплоти від продукту 

здійснюється теплопровідністю по спеціальним тепловідводам, а потім 

конвекцією в розсіл шляхом фазового перетворення рідини, що 
оточує тепловідвід. За подібного способу час структуроутворення 

скоротився та склав для дослідних зразків зефіру 5 хв. При цьому у 

виробах досягається найбільш рівномірне температурне поле обох 

половинок продукту. 

Таким чином, з перевірених способів охолодження зефіру 

найкращим є комбіноване кондуктивно-рідинне охолодження, яке 

дозволяє скоротити процес структуроутворення майже в 12 разів, що 

забезпечує достатню міцність та високу якість продукту завдяки 

рівномірного та симетричного температурного поля в перетині 

продукту. 
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ім. Дмитра Моторного 

 

Аналіз проведених випробувань, патентних матеріалів за останні 

роки показує, що в різних зарубіжних країнах проводиться 

інтенсивний пошук найбільш економічних та високоефективних 

способів утилізації відходів харчових виробництв. Характерною рисою 

є сполучення класичних методів переробки відходів (механічний, 
фізико-хімічний, тепловий, мікробіологічний) з новими методами 

(ультрафільтрація, електродіаліз, використання мікроорганізмів, 

метанове бродіння та ін.). Це дозволяє отримати добрива, додаткове 

паливо(біогаз), кормові добавки. 

До вторинних матеріальних ресурсів відносяться відходи 

виробництва, які залишаються після використання сировини і 

допоміжних виробничих матеріалів для отримання основної продукції 

даного виробництва, а також побічна і попутна продукція, яка 

отримується в процесі виробництва паралельно з основною 

продукцією або в результаті додаткової промислової обробки відходів. 

Сучасні темпи розвитку харчової галузі та швидкі темпи 
накопичення відходів такі, що при недостатньому впровадженні 

технологій їх утилізації утворюється значна загроза навколишньому 

середовищу. В теперішній час дефіцит білкових кормів складає більш 

ніж 25%, а кормів тваринного походження – більш ніж 40%. У світі 

особливо гостро підіймаються питання виробництва сухих тваринних 

кормів на основі кісткового та м’ясокісткового борошна, у зв’язку з 

тим, що об’єм їх виробництва різко знизився через небезпеку 

зараження тварин вірусними хворобами. Тому ведеться пошук 

додаткового джерела білка у вигляді кормових домішок, використання 

яких дозволило б підвищити біологічну цінність і продуктивність дії 

комбікормів.  

Для вирішення питань утилізації, переробки та ефективного 
використання вторинних ресурсів потрібно удосконалювати наявну та 

розробляти нові технології переробки вторинної сировини; надавати 

повну інформацію про споживчі властивості продукту, який 

отримують з вторинної сировини, його виробника, вимог з безпечного 

користування; забезпечувати медико-біологічну оцінку продуктів та 

технологій їх отримання. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА ПІСЛЯ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ 
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ім. Дмитра Моторного 
 

Для оцінки якості гомогенізації молока необхідно визначити два 

показники: зменшення розмірів жирових кульок і рівномірність 

розподілу жирових кульок по об’єму дисперсійного середовища.  

Для визначення якості гомогенізації можна використовувати 

метод прямого визначення середнього розміру жирових кульок за 

допомогою мікроскопа. Для цього молоко після гомогенізації ретельно 

перемішують, неодноразово переливаючи його з посудини в посудину, 
уникаючи піноутворення. У мірну колбу ємністю 250 мл наливають до 

половини дистильованої води, потім 1 мл молока. Вміст колби 

перемішують, доводять водою до мітки та знову перемішують. З 

кожного зразка молока готують три розведення, а з кожного 

розведення – два препарати. З кожної проби молока повинно вийти 

шість препаратів. При вимірюванні можливо отримати чітке 

зображення тільки верхнього шару жирових кульок, тому препарат 

залишають стояти при кімнатній температурі протягом 20–30 хвилин 

для спливання жирових кульок. Заміри проводять за допомогою 

мірного окуляра та об’єктива мікрометра. Для виключення помилок та 

надійності результатів треба виміряти не менше 1000 жирових кульок 
з однієї проби. Для зменшення кількості підрахунків використовують 

лічильні камери (Горяєва, Бюркнера, Розенфельда та ін.). 

Таким чином достовірна кількісна оцінка дисперсних 

характеристик молока може бути зроблена тільки на великому 

статистичному матеріалі (сотні жирових кульок), і водночас вона 

повинна проводитися в стислі строки. Цим вимогам відповідає 

кількісний автоматичний аналіз зображень оптико-геометричними 

методами. Найбільш перспективною апаратурою для такого аналізу є 

аналізатори зображень – системи, які здатні здійснити експресне 

введення і обробку складних зображень. До них відносяться: системи 

аналізу зображень універсального призначення, аналогічні таким, як 

IBAS (Німеччина) та Magiscan, Quantimet (Великобританія). В 
результаті підрахунків будуються гістограми розподілу дисперсної 

фази у відсотковому відношенні їх кількості до загальної кількості від 

діаметру жирових кульок. Такі гістограми при збільшенні об’єму 

вибірки асимптотично прямують до нормального закону розподілення 

випадкової величини. 
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Морозиво – делікатесний продукт, що має значний 

охолоджувальний ефект, що охолоджує, високу харчову, біологічну і 

енергетичну цінність.  

Аналізуючи кожну машину в технологічній лінії з виробництва 

морозива, її вплив на якість продукції, можна побачити, що на якість 

морозива великий вплив має фризер.  

Під час фризерування суміш насичується повітрям при 

одночасному частковому заморожуванні. В результаті утворюється 

нова фаза (кристали льоду і жиру), розділена прошарками рідкої фази. 

Від правильності проведення цього процесу залежать структура і 

консистенція готового продукту. 
Під час заморожування відбувається фазове перетворення води, 

при фризеруванні сумішей морозива на молочній основі замерзає від 

45% до 67% від загальної частки вологи.  

Однак більшість існуючих фризерів мають малу продуктивність 

і досить високі питомі енерговитрати на процес фрезирування. Для 

вирішення даних проблем запропоновано модернізувати конструкцію 

робочої камери фризера за рахунок оребрення гладенької поверхні 

теплообміну (кипіння холодоагенту) охолоджувальної оболонки для 

збільшення коефіцієнта тепловіддачі від згаданої поверхні до 

холодоагенту. 

Робоча камера модернізованого фризера виконана у вигляді 
циліндричної труби, вона має охоподжувальну рубашку, всередині 

якої рухається робоча речовина, що відбирає від суміші морозива, яка 

проштовхується за допомогою мішалки-транспортера, теплоту і при 

цьому заморожує суміш. 

Визначальною особливістю модернізованого пристрою в 

порівнянні з прототипом є наявність на теплообмінній зовнішній 

поверхні труби ребер, висота яких становить 2 мм, крок – близько  

0,5–1,0 мм. Це дає змогу при зниженні металомісткості пристрою 

збільшити теплообмінну поверхню в 1,8 разу і підвищити коефіцієнт 

тепловіддачі приблизно на 40% у порівнянні з аналогом.  

Такий спосіб інтенсифікації теплообміну є придатним для 

пристроїв з продуктивністю 8 кг/год, при цьому питоме споживання 
електроенергії становитиме 0,075 кВт.год/кг. 
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Cafe X – так називається нова кав’ярня, що відкрилася в Сан-
Франциско. Тут обслуговуванням відвідувачів займається автоматика. 

Кав’ярня дуже невелика, але її особливість, роботи і автоматизація, 

залучає велику кількість відвідувачів. Замовлення робот бере по 

смартфону, хоча можна скористатися і локальним терміналом. Готує 

все робот, віддає клієнту замовлення – теж робот. Виглядає це кафе як 

гібрид торгового автомата і кав’ярні. Кава готується за допомогою 

двох кавоварок WMF. Кожен з апаратів може готувати сім напоїв 

різного типу, причому є можливість вибрати один з трьох сортів кави. 

При бажанні в свій напій можна додати молоко або сиропи. 

Вартість одного напою становить 2–3 дол. США, що не дуже дорого 

для цього регіону. Кав'’ярня називається так само, як і компанія, яка її  

створила. 
Коли замовлення готове, Cafe X відправляє клієнту текстове 

повідомлення з чотиризначним числом. Це код підтвердження 

отримання замовлення, який необхідно ввести в терміналі кіоску. 

Якщо все правильно, роботизована рука (виробництва Mitsubishi) 

зніме стаканчик з підставки з підігрівом і надасть його покупцеві, 

поставивши на поличку. Звідси стаканчик можна забрати і вже в 

повній мірі насолодитися своїм напоєм. 

До слова, нескінченно робот чекати не буде – якщо клієнт не 

забере свою каву протягом шести хвилин, напій буде утилізовано. При 

цьому якщо клієнт все ж з’явиться згодом, йому буде безкоштовно 

видано новий напій. У процесі прийняття замовлення робот аналізує 
місцезнаходження клієнта. Великий плюс робота в тому, що якщо ви 

отримали від нього хорошу каву сьогодні, то зможете спробувати цей 

же напій і через рік. У кафе, де працюють бариста-люди, так не вийде. 

Сьогодні у баристи може бути відмінна кава, завтра – гірше, а через 

рік – його місце і зовсім займе людина, яка каву готувати майже не 

вміє. Все відносно, але в більшості випадків це так. Крім того, роботу-

бариста не потрібно платити заробітну плату, кав’ярню можна 

розмістити на відносно невеликій площі. Правда, тримати таких 

роботів, як виявилося, не надто вигідно. Проблема в тому, що у таких 

роботів дуже обмежена функціональність.  
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Сьогодні одним із основних мембранних методів, який 

застосовується для обробки молочної сировини, зокрема сколотин, 

знежиреного молока, сироватки з-під кислого сиру, є ультрафільтрація.  

Ультрафільтрацію використовують для розділення систем, в 

яких молекулярна маса розчинених компонентів набагато більша за 

молекулярну масу розчинника. 
У процесі ультрафільтрації розчин, що розділяється, з 

відповідною температурою, швидкістю і тиском рухається в напірному 

мембранному каналі. Частина розчину (розчинник і деякі розчинні в 

ньому речовини – пермеат) проходить крізь мембрану в дренажний 

канал, збільшуючи концентрацію розчину, що розділяється, який у 

вигляді концентрату виводиться з напірного мембранного каналу. 

Використання ультрафільтрації дозволяє створити 

високоефективні та маловідходні технології переробки розчинів 

неорганічних та органічних сполук, в тому числі й рідинних харчових 

продуктів. В деяких випадках задовільне розділення речовин без зміни 

їх нативних властивостей взагалі неможливе без використання 
мембранних методів. Це, зокрема, відноситься до біологічно цінних 

компонентів харчових продуктів, а саме до амінокислот, вітамінів, 

білків. Тобто, використання ультрафільтрації в процесі переробки 

молочної сировини сприяє покращенню її якості й біологічної 

цінності. 

За ультрафільтраційної обробки молочної сировини змінюються 

структурно-механічні та теплофізичні властивості вихідної сировини, 

що визначає доцільність проведення досліджень за цими питаннями. 

Також в процесі ультрафільтрації молочної сировини на 

поверхні мембрани внаслідок явища «концентраційної поляризації» та 

деяких інших причин виникає поляризаційний шар, який негативно 

впливає на продуктивність мембран. 
Із підвищенням тиску процесу ультрафільтрації відбувається 

ущільнення гель-шару. Тому необхідно використовувати окремі засоби 

(вібрація, пульсуюча подача вихідної сировини тощо), які спроможні 

розбивати поляризаційний шар високомолекулярних речовин на 

поверхні мембрани, що в свою чергу призведе до значного підвищення 

продуктивності ультрафільтраційного обладнання. 
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Емульгування за допомогою ультразвуку є найбільш 
ефективним способом одержання емульсій, і в тому числі емульсій із 

тваринних жирів. Аналіз можливостей одержання й застосування 

емульсій дозволяє рекомендувати у різні галузях. 

Отримані за стандартними методиками висококонцентровані 

емульсії, що обумовлює необхідність використання потужних 

стабілізуючих речовин, що мають в своєму складі частини з довгими 

молекулами, що надасть емульсіям високі значення стійкості. 

Найбільш доступною і ефективною речовиною, що має  

емульгувальну та стабілізуючу дію, є желатин. Руйнування в 

результаті ультразвукового впливу структури розчину желатина 

сприяє ефективній стабілізації емульсії, тому що окремі крапельки 

жиру потрапляють усередину осередків суцільної сітки. Завдяки 
здатності уламків структури желатину до швидкого зрощування, 

дрібні крапельки жиру залишаються усередині осередків відновленої 

сітки й після зняття ультразвукового впливу. 

Технологія отримання жирових емульсій полягає в 

послідовному одержанні за допомогою ультразвукового реактора 

розчину желатину та поступовому введенні в розчин розплавленого 

жиру.  

Існують різноманітні способи використання емульсій в 

хлібопекарній галузі. Так, введення жирових емульсій замість жиру в 

хлібобулочні вироби (5% свинячого жиру) підвищує їхню якість. 

Питомий об’єм хліба збільшується в цьому випадку в 1,3 разу, 
пористість в 1,1 разу, стискальність в 1,11 разу. Іншим напрямком 

використання емульсій, що отримані за допомогою ультразвукових 

коливань, є їх застосування для змащення деко. Обґрунтування 

раціональних параметрів обробки сприятиме зменшенню витрат жиру, 

що сприятиме здешевленню технологічного процесу та підвищенню 

якості готового продукту. 

Упровадження вище наведених напрямів використання емульсій 

можливе при використанні відповідного ультразвукового обладнання. 
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СТАБІЛЬНІСТЬ ЕМУЛЬСІЇ ПІД ЧАС ДИСПЕРГУВАННЯ  

В СТРУМИННО-ЩІЛИННОМУ ГОМОГЕНІЗАТОРІ МОЛОКА 

 

Колеснік О.П., гр. 41 ГМ 

Науковий керівник – асист. О.О. Ковальов 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

ім. Дмитра Моторного 

 
Гомогенізація – зменшення розмірів жирових кульок, що 

здійснюється шляхом впливу на молоко та вершки значних зовнішніх 

зусиль. При проведенні операції спостерігається зменшення величини 

жирових кульок та швидкості їх спливання, відбувається перерозподіл 

оболонкової речовини жирової кульки, при цьому жирова кулька 

набуває стабільності. Одночасно з диспергуванням жирових кульок під 

час гомогенізації відбувається й зворотний процес – утворення 

конгломератів. Цей факт обмежує жирність вершків, які 

використовуються при проведенні нормалізації, оскільки без 

додаткової гомогенізації, вершки з відсотком жиру більше 50% мають 

більшу схильність до утворення конгломератів. 

Стійкість емульсії та її консистенція визначаються як фізико-
механічними властивостями компонентів, так і способом їх обробки. 

Фізична стабiльнiсть дисперсної фази в молоці залежить вiд складу та 

властивостей оболонок білкової та жирової складових молока. 

Оболонка жирової кульки складається з двох різних шарів різного 

складу – внутрішнього тонкого, що щільно прилягає до кристалічного 

шару високоплавких тригліцерідів жирової глобули, та зовнішнього 

дифузного, що легко десорбує при технологічній обробці молока. Це 

викликає структурну зміну оболонок, зниження їх міцності та 

частковий розрив. Порушення стійкості може бути причиною 

окиснення, гідролізу, прогоркання молочних виробів при виробництві 

та зберіганні. Білки складають близько 60% складу оболонок та 
характеризуються тим, що приєднуються до оболонки з різною 

міцністю. Дестабілізація емульсії може відбуватись при 

перемішуванні, сепарації або при зміні температури молока. 

Правильний підбір технологічних режимів при обробці 

продукту в струминно-щілинному гомогенізаторі молока буде сприяти 

підвищенню стабільності емульсії протягом більш тривалого часу, 

дозволить знизити втрати молочного жиру з тарою. А врахування 

рекомендації відносно використання при нормалізації вершків 

жирністю менше за 50% дозволить отримати дрібнодисперсну 

молочну емульсію з технологічно заданим середнім діаметром кульок. 
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ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ PACOJET  

У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Коростельов М.О., гр. ПМ-16 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.В. Горєлков 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

PacoJet (Пакоджет) – це пристрій для гомогенізації. Процес 
гомогенізації полягає в тому, що продукти, з яких виготовлена маса, 

попередньо заморожуються до –20 ...–22 °С. 

PacoJet використовується кухарями для приготування різних 

мусів, соусів, супів, паштетів, морозива, сорбетів та інших страв з 

однорідною консистенцією. 

Основний принцип роботи PacoJet полягає в змішуванні 

глибоко заморожених (до температури не менше –22 °С) харчових 

продуктів без необхідності розморожування. PacoJet розмелює продукт 

в дуже дрібну фракцію, в результаті чого виходить охолоджена маса з 

яскраво вираженим природним смаком і ароматом. Це дозволяє 

обійтися без використання підсилювачів смаку та ароматизаторів і 

отримати повністю натуральний продукт. Структура і текстура 
продукту після обробки виходять ніжними і абсолютно однорідними 

(без грудок). 

Таким чином, фарш з телятини, спецій і сухарів можна 

заморозити на добу, взяти з морозильника і подрібнити в апараті 

Пакоджет. Потім помістити гомогенну масу, що вийшла в полімерний 

рукав, і герметично зав’язати її, продукт відварювати протягом години 

при температурі 130…140 °С. Витягти й остудити масу. Ми отримаємо 

ніжний телячий фарш. 

Переваги: 

1) особлива міцність конструкції подрібнюючих ножів; 

2) висока швидкість обробки продукту для того, щоб він не 
встиг розморозитися і підтанути; 

3) універсальність – можна обробляти МАЙЖЕ будь-який 

харчовий продукт; 

4) висока якість перемішування; 

5) економія часу і праці; 

6) скорочення харчових відходів. 

Цикли доведені до автоматизму, що займають по 60 секунд 

кожен. Він дозволяє економити багато часу і праці, витратИ продуктів. 

Він зручний, універсальний і простий, а приготовані в ньому страви 

відрізняються виключно високою якістю. 
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ГІДРОДИНАМІЧНА УСТАНОВКА КАВІТАЦІЙНОГО 
ПАСТЕРИЗАТОРА МОЛОКА 

 

Кубенко М.П., гр. 11 МБ ГМ 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Н.О. Паляничка 

Таврійський державний агротехнологічний університет  
ім. Дмитра Моторного 

 

Гідродинамічна установка кавітаційного пастеризатора молока 
працює в двох режимах: накопичення молока в ємність установки та 
безпосередньо пастеризація молока. В режимі накопичення молока в 
ємність установка працює таким чином. При вмиканні привідного 
електродвигуна 1 через муфту 2 насос 3 всмоктує молоко в магістраль 
(а) до відкритого крану 10, при цьому крани 11, 19 повинні бути 
відкритими, а крани – 6, 8, 9, 12, 13 закриті. Після заповнення ємності 
кран 10 закривається. Краном 19 регулюється режим наповнення 
молока до заданого рівня ємності установки.  

У режимі пасте-
ризації при вмиканні 
привідного 
електродвигуна 1 через 
муфту 2 насос 3 всмоктує 
молоко із ємності 17 по 
магістралі 21 при цьому 
крани 10, 12, 13 повинні 
бути закритими, а крани 6, 
8, 9, 11, 19 – відкритими. 
Молоко під тиском 
проходить по нагнітаючій 
магістралі 4 і попадає в 
кавітатор 5, де проходить 
нагрівання молока. 
Паралельно по магістралі 4 
молоко потрапляє у 
спінювач 15. Краном 6 регулюється тиск для подачі молока на 
вспінювач, а краном 8 – робочий тиск в кавітаторі. Молоко, яке 
пройшло по магістралі через кавітатор та паралельно через вспінювач, 
попадає в ємність, де гаситься сіткою. Пастеризоване молоко через 
кран 12 і магістраль (в) подається в тару готової продукції.  

Запропонована установка для кавітації молока забезпечує 
ефективну спрощену технологію кавітації молока, зниження витрат 
енергії в декілька раз, зменшення металоємності та збільшення 
продуктивності устаткування і дозволяє підвищити якість та харчову 
цінність пастеризованого молока. 

Рис. Гідродинамічна установка 
кавітаційного пастеризатора молока 
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ОБҐРУНТУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА  

СТРУМИННО-ЩІЛИННОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ 

 

Кузьмін К.С., гр. 21 ГМ 

Науковий керівник – асист. О.О. Ковальов 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

ім. Дмитра Моторного 

 
Забезпечення технологічно обумовленого середнього діаметра 

жирових кульок після диспергування має не менш важливе значення 

ніж зниження енергетичних витрат процесу. В розробленому в ТДАТУ 

лабораторному зразку струминно-щілинного гомогенізатора молока 

диспергування відбувається за рахунок створення максимальної 

різниці швидкостей руху дисперсійної та дисперсної фаз продукту. 

При його роботі попередньо знежирене молоко з високою швидкістю 

надходить до місця найбільшого звуження конфузору, де до нього 

крізь кільцеву щілину додається необхідна кількість вершків. При русі 

в знежиреному молоці жирова кулька за рахунок дії на неї значних 

тангенційних напружень витягується в напрямку плину потоку та при 

перевищенні сил опору над силами міжфазного натягу поділяється на 
декілька структур меншого розміру. 

У ході аналітичних досліджень при дослідженні середнього 

діаметра жирових кульок після диспергування виникла необхідність 

використання коефіцієнту струминно-щілинної гомогенізації як 

величини, що враховувала б вплив жирності вершків, ширини 

кільцевої щілини та швидкості подачі вершків на дисперсні 

характеристики готової емульсії. В ідеальному випадку жирність 

вершків мала б складати 100%, вони мали б подаватись через кільцеву 

щілину шириною 0 мм зі швидкістю 0 м/с. Однак оскільки відтворити 

такі умови на практиці не є можливим, необхідно враховувати вплив 

цих факторів на середній діаметр жирових кульок. 
Після проведення експериментальних досліджень були 

побудовані графіки впливу жирності, швидкості вершків та ширини 

кільцевої щілини на відповідні коефіцієнти. Були знайдені емпіричні 

рівняння для кожного з коефіцієнтів. Їх врахування дозволить 

забезпечити підбір раціональних режимів роботи струминно–

щілинного гомогенізатора молока для забезпечення виробництва 

молочних продуктів з технологічно заданим середнім діаметром 

жирових кульок. А це за умови одночасного зниження енергетичних 

витрат на процес диспергування надасть виробнику необхідні переваги 

перед конкурентами в боротьбі за підвищення споживчого попиту. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

МОДЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ ІЗ ПРЯНИХ ОВОЧІВ 

 

Купцова К.А., гр. ПМ-27, Синяк А.С., гр. ПМ-16,  

Качан Н.Є., гр. МЗ-15  

Наукові керівники: д-р техн. наук, проф. В.М. Михайлов, 

канд. техн. наук, доц. С.В. Прасол 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Серед найбільш поширених прянощів своїми цінними 

властивостями відрізняються коренеплідні пряні овочі – петрушка, 

пастернак, селера, кріп. Вони містять значну кількість біологічно 

активних речовин у вигляді вітамінів, ефірної олії, поліфенолів, 

катехінів, а також мікро- і макроелементів. З метою вивчення 

поведінки продукту, як діелектричного матеріалу, визначення 

раціональних параметрів НВЧ-нагріву (потужності, тиску, 

температури, тривалості) необхідно мати уявлення про діелектричні 

властивості рослинної сировини, що обробляється.  

Для досліджень було використано два види модельних сумішей 

при однакових співвідношеннях компонентів: зразок 1 – подрібнені 
корені петрушки, пастернаку, селери; зразок 2 – подрібнена зелень 

петрушки, селери, кропу.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що 

збільшення насипної щільності суміші при вологості 85% призводить 

до лінійного збільшення значень діелектричних характеристик, а саме 

ε –  в межах 18–50, ε –  в межах 2–10. Зі зниженням вологості від 

85% до 10% діелектричні характеристики зменшуються, зокрема для 

зразка 1 при початковому значенні насипної густини 500 кг/м3 ε –   

від 40 до 8 і ε –  від 6,3 до 3,2, а для зразка 2 при 200 кг/м3 ε –  від 

2,44 до 1,80, ε –  від 0,15 до 0,10. З підвищенням температури в межах 

20…80 °С для зразка 1 (при вологості 85%) ε – зменшується від 
40 до 28, а ε –  починає змінюватись від 5,8 при 60 °С до 6,5 при 80 °С. 

Для зразка 2 в межах 20…50 °С помітної зміни ε – і ε – не 

спостерігається та їх значення знаходяться в межах ε – 2,5, ε – 0,17. 

При подальшому підвищенні температури до 80 °С ці показники 

значно збільшуються (ε –  дорівнює 3,5, а ε – 0,37).  

Таким чином, отримані результати можуть бути використані при 

виборі параметрів електромагнітного поля з метою прогнозування 

закономірностей кінетики тепломасообмінної обробки сумішей з 

пряних овочів у НВЧ-полі, забезпечення підведення питомої 

потужності заданої величини й ефективної роботи НВЧ-генератора. 
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РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ М’ЯСО-ОВОЧЕВИХ КОТЛЕТ  

ІЗ СУШЕНИМИ ОВОЧЕВИМИ СУМІШАМИ 

 

Мельник М.І., Трохименко О.С., гр. М-15м 

Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. Б.В. Ляшенко, 

канд. техн. наук, доц. А.М. Загорулько 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Спосіб виготовлення м’ясних січених виробів, що передбачає 

подрібнення м’яса й замоченого у молоці або воді хліба на м’ясорубці, 

додавання харчової солі, перемішування маси, вибивання фаршу, 

розділення виробів, панірування в сухарях, формування виробів і 

смаження з використанням жиру тваринного або олії рослинної з 

наступним доведенням до готовності в жарильних шафах, під час 

виробництва, на стадії подрібнення або перемішування компонентів 

додають сушений овочевий набір: цибуля, перець, гриби та кабачок в 

кількості 10% від маси м’яса. 

Додавання сушеного овочевого набору: цибуля, перець, гриби 

та кабачок в межах 10% від загальної маси м’ясного фаршу. 

Компоненти беруть у таких кількостях: 
1) м’ясний фарш  – 0,5 кг, 

2) цибуля (сушена) – 40 г, 

3) перець (сушений) – 40 г, 

4) кабачок  (сушений) – 40 г, 

5) гриби (сушені) – 40 г, 

6) борошно – 2 ст. л., 

7) яйце – 1 шт., 

8)  масло вершкове – 75 г, 

9)  сіль – 1ст. л. 

Уведення сушеного овочевого набору в межах 10% від 

загальної маси м’ясного фаршу спричиняє слабкий присмак внесеного 
сушеного овочевого наповнювача.  

Результатом використання виробництва м’ясних виробів є їх 

збагачення біологічно активними, пектиновими речовинами, 

фенольними сполуками та збільшення виходу готового продукту, що 

досягається за рахунок внесення сушеного овочевого набору. 

Внесення рослинного наповнювача забезпечує збагачення 

м’ясних січених виробів біологічно активними речовинами, 

фенольними  сполуками та збільшення виходу готового продукту, що 

досягається за рахунок поглинання наповнювачем м’ясного соку та 

жиру під час виробництва. 
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СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СУШЕНОЇ ЦИБУЛІ 

 

Мельник М.І., Трохименко О.С., гр. М-15м 

Наукові керівники: д-р техн. наук, проф. О.І. Черевко, 

канд. техн. наук, доц. А.М. Загорулько 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Спосіб може бути здійснений за допомогою запропонованої  
ІЧ-сушарки, де нагрівач використовується карбонова інфрачервона 

плівка, в якій ІЧ-випромінювачі мають прямокутну форму і 

встановлені повздовжньо робочій поверхні камери та описують її 

геометрію, що забезпечує максимальне досягнення рівномірного 

розподілу теплових потоків на приймальні поверхні (піддони) з 

сировиною за рахунок запропонованої геометрії робочої камери та 

розміщення ІЧ-випромінювачів. 

Для сушіння використовують тільки цибулю гострих сортів з 

вмістом сухих речовин не менше 14%.  

Технологічна схема сушеної цибулі складається з таких стадій: 

інспекція; калібрування на три розміри по найбільшому діаметру: 

дрібний 30–40 мм, середній 41–50 мм і великий понад 51 мм; 
очищення від верхніх лушпайок, шийки і денця; миття під душем на 

сітчастому транспортері 2–3 хв; нарізання на кільця завтовшки  

2,5–5,0 мм, для виробництва цибулі сушеної вологістю до 8% –  

1,5–3,0 мм; сульфітація 0,2% розчином бісульфиту натрію (в 

основному, для цибулі сушеної, призначеної для експорту) шляхом 

обприскування під душем протягом 3 хв або занурення в розчин на  

1–2 хв; сушіння; інспекція; упаковка. 

Цибулю перед сушінням не бланшують, оскільки при тепловій 

обробці інактивуються ферменти, що зумовлюють перебіг реакцій, що 

забезпечують специфічний цибульний смак. 

Переваги запропонованого способу сушіння цибулі полягають в 
забезпеченні максимально рівномірного розподілу теплових потоків на 

приймальні поверхні з сировиною за рахунок запропонованої для 

реалізації цього способу ІЧ-сушарки, а також геометрії її робочої 

камери та розміщення ІЧ-випромінювачів; що дозволили знизити 

енерговитрати і прискорити процес сушіння за рахунок імпульсного 

режиму нагрів-охолодження, а запропонована конструкція ІЧ-сушарки 

забезпечує використання вторинного (нагрітого) повітря для 

інтенсифікації процесів сушіння за рахунок створення турбулентного 

режиму у пристінному шарі біля ІЧ-випромінювачів. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ СУШІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
 

Мехтієва С.М., гр. 41 ГМ 
Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. С.В. Кюрчев 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
ім. Дмитра Моторного 

 

Розвиток українського ринку обладнання для очищення та 
сушіння зерна відбувається високими темпами. Основним рушійним 

чинником розвитку є потреба вітчизняних аграрних підприємств в 

якісному і сучасному обладнанні для елеваторів, яке забезпечило б 

можливість економічної обробки зерна. 

Процес сушіння зерна вимагає обов'язкового дотримання 

передбачених технологій. Якщо сушка проходить в зернових сушарках 

прямоточного дії, відповідально варто підійти до утворення партій з 

попередньо очищених зерен однаковою вологості. Такий ретельний 

підхід зменшить час робочого циклу зі збереженням рівномірної 

сушки, забезпечить відповідний температурний режим, який залежить 

від характеристик зернової культури. У свою чергу пересушування 

зернових культур веде до подрібнення зерен і збільшує витрату 
пального. Існують нормативи тривалості сушки для зернових культур. 

Кожна окрема зернова культура потребує при сушінні власного 

температурного режиму. 

Зерна пшениці сушать при змінюваних температурах, 

приділяючи особливу увагу якісним характеристикам клейковини. 

Слабка клейковина вимагає гарячої сушки, міцна – помірною. 

Різнотемпературний режим сприяє надійному збереженню зерна і 

підвищенню його якісних характеристик. Зокрема, висока температура 

клейковину зміцнює, помірна – веде до стагнації. Сушка для зерна є 

необхідним процесом для підтримки властивостей і підвищення якості 

зернових культур. Тому будь-яку зернову культуру бажано просушити, 
адже тільки в сухому вигляді вона може зберігатися на складі 

тривалий час. 

Система сушіння зерна за допомогою нагрітого повітря була 

розроблена досить давно, і на сьогоднішній день цей метод успішно 

застосовується. 

Проблема сушки зерна ускладнюється тим, що сучасні 

високопродуктивні комбайни дозволяють здійснити збирання врожаю 

досить швидко, і зерну ще більше потрібна термічна обробка, ніж 

раніше. У зв’язку з цим, сушка для зерна стала ще більш актуальною. 

Сушка для зерна буде корисна, адже з її допомогою можна істотно 

скоротити час підготовки зерна до тривалого зберігання. 
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АПАРАТ ДЛЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ М’ЯСНИХ 

КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ  

 

Михайлов Б.В., гр. ПМ-18,  

Чуб В.М., Гущин О.В., гр. МЗ-28ск  

Наукові керівники: канд. техн. наук, проф. І.В. Бабкіна, 

канд. техн. наук, доц. А.О. Шевченко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

До апаратурного оформлення виробництва м’ясних  кулінарних 

виробів відносяться пристрої для приготування шинкових виробів з 

різних видів м’ясної сировини, які можуть у своїй більшості 

складаються з металевого корпусу з прорізами для кріплення пружин 

та торцевих кришок. Така конструкція дає можливість підпресовувати 

напівфабрикати та проводити технологічний процес з додатковим 

ущільненням. Для укладання фаршу всередині корпусу використовують 

додатково поліетиленові пакети.  

У рамках розробки нового інноваційного обладнання для 

варення м’ясних кулінарних виробів з підпресовуванням авторами 

запропоновано новий апарат, який може бути використаний на 
підприємствах харчування та у ресторанному господарстві під час 

виробництва кулінарних шинкових виробів з різних видів м’ясної 

сировини без застосування додаткових приладів. Пристрій також може 

бути використаний у інших галузях харчових виробництв.  

Апарат працює таким чином. Узяти м’ясний фарш та наповнити 

пристрій. Продукт у даному випадку буде контактувати зі стінками 

внутрішнього корпусу. Потім кришкою закрити пристрій. Обертанням 

фіксатора на 90º звільнити пружину. При цьому відбувається 

підпресовування продукту за рахунок двобічного тиску від пружин на 

пластикові опорні пластини. До плівкового електронагрівача подати 

живлення впродовж необхідного проміжку часу та коли термометр 
покаже, що кулінарний виріб готовий, вимкнути апарат. 

Технологічними та технічними перевагами запропонованого 

апарату є підвищення якості продукції за рахунок підпресовування з 

обох боків, що покращує органолептичні показники кулінарного 

виробу; зниження трудомісткості процесу за допомогою фіксатора 

пружини у кришці з прямокутним отвором, що дозволяє зручніше 

підпресовувати фарш у пристрої; зручність у наповненні фаршем та 

вийманні готового продукту за рахунок використання кришок з обох 

боків корпусу; практичність миття пристрою. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОСНАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ОБРОБКИ ЯЛОВИЧИХ СУБПРОДУКТІВ 

 

Остахов М.П., гр. ПМ-16 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.В. Горєлков 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Субпродукти завжди мали високу популярність у широких 
колах споживачів, вона буде зростати і далі, особливо з огляду на 

широкі маси населення, що мають доходи нижче прожиткового 

мінімуму. Причому саме несприятлива цінова і загальна економічна 

ситуація в країні сформувала з даних продуктів повноцінну товарну 

групу, хоча раніше ці продукти існували у вигляді доповнення до 

широкого асортименту м’ясних продуктів. Більш широкому 

розповсюдженню цієї групи товарів заважає низка чинників: низька 

популярність серед переробників та незначний рівень дослідженості 

процесів їх обробки, відсутність спеціалізованого обладнання, ліній 

для переробки, застаріле та малоефективне існуюче устаткування. 

Нами, для реалізації технологічного процесу очищення широкого 

спектру субпродуктів була спроектована модель машини для 
очищення субпродуктів. Первинні експериментальні дослідження були 

проведені на прикладі стравоходу яловичого та шлунку.  

Машина для очищення слизових субпродуктів складається з 

корпусу, в якому знаходиться три зони очищення, теплоізоляції, 

електродвигуна, редуктора, вакуумного насоса, збірника відходів, 

віддзеркалювачів, які відгороджують зони очищення. Також є відділи: 

у першому знаходяться діючі елементи, у другому відбувається 

очищення продукту. Перша зона складається з робочої платформи для 

отримання та підготовки продукту до наступної зони. Друга зона 

складається з валу для фіксування продукту та підведення його до 

почергово розташованих направляючих, утримуючих, підтримуючих 
та притискного валків, ножа, який в статичному положенні розрізає 

тушу навпіл, насоса, який через трубку всмоктує відходи та відділену 

слизову оболонку до збірника відходів. Третя зона складається з 

транспортера, який працює від електродвигуна, затискачів для 

закріплення продукту, почергової пари валків жорстких для кінцевого 

очищення від слизової та серозної оболонок, почергової пари блока 

форсунок для очищення від залишків слизової та серозної оболонок та 

розм’якшення структури продукту, збірника відходів. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАВ  

ЯК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Половнікова Д.С., гр. ХТД-75м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.В. Горєлков 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

В умовах вступу України до зони вільної торгівлі суттєво 
змінився характер відносин, пов’язаний із охороною об’єктів 

промислової власності. У Європейському Союзі останнім часом 

поширюється тенденція до патентування географічного зазначення 

місця походження товару, тим самим захищаючи історичні 

передумови його виникнення та культурну спадщину народу. 

У таких умовах багато країн намагаються запатентувати 

різноманітні національні назви страв і продуктів, підтверджуючи це 

відповідними історичними документами. Прикладом запатентованої 

української національної назви виступає торт «Київський», рецепт 

якого був винайдений у 1956 р., а запатентований у 1973 р. 

кондитерами фабрики ім. Карла Маркса у Києві.  

Слід зазначити, що основними передумовами виникнення 
особливих характеристик товару є специфічні природні умови, в яких 

він зроблений, а також людський фактор (майстерність, досвід, 

традиції). Для найменування місця походження товару вирішальною 

передумовою, що сприяє виникненню особливих характеристик, є 

специфічні природні умови. Прикладом є мінеральна вода 

«Миргородська»: її унікальність полягає в особливостях природних 

умов видобування. А для географічного зазначення походження товару 

такими вирішальними передумовами є характерні умови даного 

географічного місця та людський фактор. 

Питання захисту географічного зазначення товару є досить 

важливим у наш час, воно сприймається споживачами як свідчення 
походження та забезпечення відповідної якості продуктів. Багато 

національних страв і товарів надбали високу репутацію за кордоном, 

яка при відсутності належної охорони може бути використана іншими 

суб’єктами підприємницької діяльності. Помилкове використання 

географічних зазначень особами, які не мають дозволу на таке 

використання, завдає шкоди споживачам і державі в цілому. Це 

позбавляє законних виробників прибуткового бізнесу та заподіює 

шкоду встановленій репутації підприємства. 



 212 

ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНОГО ПОШУКУ ПІД ЧАС 

ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ БАКАЛАВРА 

 

Пятницький І.А., гр ХТ-55 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.М. Червоний 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Патентні дослідження являють собою один із сучасних 
інструментів аналізу патентоспроможності об’єкта інтелектуальної 

власності та дозволяють дослідити розвиток науково-технічних 

досягнень у різноманітних областях техніки.  

Зазвичай патентний пошук проходить наступні етапи: розробка 

регламенту пошуку інформації, пошук та відбір патентної та іншої 

науково-технічної інформації відповідно до затвердженого 

регламенту; систематизація та аналіз відібраної інформації; 

оформлення результатів дослідження у вигляді звіту про патентний 

пошук  

Патентний пошук, роботи з патентними базами даних України, 

країн СНД, США та ЕС були проведені під час виконання дипломного 

проекту бакалавра за темою «М’який сир для оздоровчого харчування 
з використанням як інновації збагачуючих порошкоподібних добавок 

для харчових виробництв та підприємств ресторанного бізнесу». 

У рамках роботи над дипломним проектом на кафедрі «Харчові 

технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств 

харчового бізнесу» був проведений патентний пошук за темою: 

«Кольорові м’які сири».  

На першому етапі були визначені індекси МПК, які найбільш 

відповідає об’єкту пошуку, потім були проведено патентний пошук за 

базами даних наступних країн: Україна, , Казахстан, США. За 

результатами пошуку було з’ясовано патентну ситуацію щодо 

патентоспроможності ОГД. Аналіз результатів наступний: в Україні та 
Казахстані можливо запатентувати розроблений ОГД, у Росії діє 

патент з дуже розпливчастим формулюванням, під яке підпадають 

майже усі м’які сири з прянощами, тож запатентувати ОГД не е 

можливим через можливе порушення авторських прав. В США після 

пошуку виявлено, що ОГД не має продуктів аналогів, та може бути 

запатентований. 

Набув навички проведення патентного пошуку, звіт про 

патентні дослідження став доповненням до дипломної роботи магістра. 

Отже, патентний пошук е одним з найважливіших інструментів 

для технологів, розробників інноваційних продуктів та науковців.  
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ВИМОГИ ДО ХОЛОДИЛЬНИХ АГЕНТІВ 
 

Рабчук  О.А., гр. 12 СГМ 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.О. Верхоланцева 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
ім. Дмитра Моторного 

 

До холодильних агентів ставиться низка вимог. Вони повинні мати: 
– низьку температуру кипіння при тиску вище від атмосферного 

(щоб уникнути підсмоктування повітря); 
– помірний тиск і температуру конденсації; 
– низьку температуру твердіння і високу критичну температуру; 
– велику теплоту паротворення при малих питомих об’ємах пари; 
– малу теплоємність; 
– високу теплопровідність. 
Крім того, бажано, щоб холодоагенти були вибухобезпечними, 

нетоксичними, негорючими, нейтральними до конструкційних 
матеріалів, інертними до мастила тощо. 

Основними холодильними агентами переважно є аміак, 
фреони (хладони) і деякі вуглеводні. 

Аміак належить до групи помірних холодоагентів. Перевагами 
аміаку є його низька вартість і високі теплофізичні показники. 
Недоліками є токсичність, вибухонебезпека. Аміак також є агресивним 
до деталей з міді та її сплавів. 

Фреони в більшості випадків є нешкідливими і негорючими; 
налічується понад 50 різних фреонів та їх сумішей, що 
використовуються у всіх температурних групах. Найпоширенішими є 
фреон-12, фреон-22 (належать до помірних холодоагентів) і фреон-13 
(низькотемпературний холодоагент). 

Вуглеводні (етан, пропан, етилен) мають низьку температуру 
замерзання, але є вибухонебезпечними; застосовуються у велеких і 
середніх холодильних установках в нафтохімічній і газовій 
промисловості. 

В адсорбційних пароежекторних холодильних машинах і 
машинах, що працюють на водному розчині бромистого літію 
(бромистолітієвих), холодильним агентом вода. 

У холодильно-газових машинах як холодоагент в основному 
використовуються гелій, водень, азот або повітря. 

Не слід плутати холодоагенти й кріоагенти. У кріоагентів 
температура кипіння є нижчою, також для холодоагентів ставляться 
вищі вимоги по взаємодії з оливами компресорів. 

Кріоагент – речовина, що використовується як робоче тіло в 
кріогенних системах. Кріоагенти мають температуру кипіння нижчу 
від −120 °C. Це переважно, чисті гази: гелій, азот, кисень, аргон і деякі 
вуглеводні (метан, етан).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BD
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АНАЛІЗ КОНДИТЕРСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ  

ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО ОБСМАЖЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТІСТА 
 

Самарець С.В., гр. ТХ-17 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.В. Дмитревський  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Ресторанне господарство – важлива галузь народного 

господарства, в якій поєднуються функції виробництва готової їжі, її 

реалізації та організації споживання населенням. Кондитерське 

устаткування займає особливе місце на підприємствах харчування. 

Цехи, з кондитерським устаткуванням можуть працювати самостійно, 

незалежно від гарячого цеху. Кондитерські цехи організовуються на 

заготівельних підприємствах, а також в ресторанах, їдальнях, кафе. 

Для виготовлення вафельних кондитерських виробів 

використовується спеціальне професійне обладнання. До такого виду 

обладнання належать вафельниці.  

Вафельниця професійна – це спеціалізоване обладнання фаст-
фуд, яке використовується в мережах швидкого харчування, кафе і 

магазинах. Матеріалом для виготовлення вафельниць служить міцна 

нержавіюча сталь з повітроводами. Дизайн вафельниць є 

ергономічним, а конструкція забезпечує легке чищення та 

обслуговування. 
У даний час для виробництва вафель застосовують потокові 

лінії, в яких безперервні процеси випічки вафельних листів, 
намазування і різання вафельних пластів пов’язані з порційним 
приготуванням вафельного тіста і жирових начинок. Розроблено також 
способи і обладнання для безперервного приготування вафельного 
тіста і жирових начинок. Типи вафельниць, дизайн, форма та 
призначення найрізноманітніші. Вони відрізняються між собою за 
багатьма властивостями, але за габаритами вони всі приблизно 
однакові і також мають однакову вагу. Практично всі професійні 
вафельниці – електричні, нагрів в них здійснюється за рахунок 
вбудованих трубчастих ТЕНів або кварцових нагрівачів. Рівень 
температури регулюється термостатом, а контроль нагрівання 
поверхні здійснює індикатор. Більш складні моделі вафельниць 
обладнані таймером, який подає сигнал про готовність продукту. 

Підбираючи обладнання для кондитерської необхідно 
враховувати  універсальність приладів. Це дозволить не тільки значно 
заощадити на придбанні обладнання, але і допоможе зберегти корисну 
площу, що дуже актуально для таких мінізакладів ресторанного 
господарства.  
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АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК НВЧ-АПАРАТІВ 

 
Середенко Н.О., гр. ГРС.48 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.В. Горєлков 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Поява на початку 1960-х мікрохвильових печей ознаменувало 

початок нової ери на кухні. Адже мікрохвильові печі дозволяють за 
лічені хвилини розморозити, приготувати або розігріти різноманітні 
продукти. Всі мікрохвильові печі умовно поділяються на три групи: 
прості НВЧ-печі, НВЧ-печі з грилем і конвекційні НВЧ-печі з грилем. 

Слід відмітити, що продукти, які готують за допомогою одного 
мікрохвильового випромінювання, будуть по суті вареними. Якщо 
потрібна рум’яна скоринка, використовують піч з грилем як мінімум. 

Важливо зазначити, що крім мікрохвильового випромінювання і 
верхнього нагрівача гриля, прилад може мати ще й третє джерело 
тепла – конвекцію. Її суть полягає в тому, що вентилятор ганяє гаряче 
повітря в камері печі, щоб більш рівномірно просмажити або пропекти 
продукт. Треба підкреслити, що зазвичай цей режим поєднується з 
мікрохвильовим: це прискорює приготування й зберігає природний 
смак, вигляд і все краще в їжі. Недоліками серед НВЧ-печей з грилем є 
великі розміри, вага, велике електроспоживання та досить висока ціна 
в порівнянні зі звичайними НВЧ-печами. Важливими критеріями під 
час вибору апаратів є потужність. Від потужності залежить швидкість 
приготування і розморожування продуктів. Бажано, щоб вона могла 
регулюватися. За обсягом НВЧ-печі бувають 17-, 23–24-, 27-,  
34-літрові тощо. Управління піччю може бути простим механічним та 
електронним. Найчастіше внутрішнє покриття печей зроблено з 
особливою міцною емалі, яку легко утримувати в чистоті. Дедалі 
більшого поширення набуває внутрішнє покриття з кераміки. 
Необхідно звернути увагу на комплектацію печі. Дуже зручна 
багаторівнева решітка для тарілок, вона дозволяє розігрівати обід 
відразу в декількох тарілках, поставлених одна над іншою. На сьогодні 
моделі мікрохвильових печей – це багатофункціональні комбайни. 
Нові печі поєднують можливості НВЧ і пароварки. Компанія LG 
створила мікрохвильову піч з кавоваркою. НВЧ-печі, як відомо, 
впритул наблизилися до жарильних шаф. Тому визнані лідери у 
виробництві техніки для ресторанів створили жарильні шафи з 
вбудованими мікрохвильовими печами. Таким чином, їх поєднання є 
зручним варіантом. 
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ЛІНІЯ З ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВИХ КОНЦЕНТРАТІВ 

РОЗДІЛЬНИМ СПОСОБОМ 
 

Скороходов Д.С., гр. М-15м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.А. Маяк 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Для виробництва концентратів з овочевої сировини була 

розроблена та спроектована потокова технологічна лінія (рис.), яка 

складається з койнтейнероперекидача 1, лопатевої мийної машини 2, 

лінійної мийної машини 3, транспортеру 4, машини для очистки сировини 

5, овочерізки 6, апарата для розділення сировини 7, технологічного 

бункера для сировини зі шнековим дозатором 8, вакуумної вібраційної 

сушарки безперервної дії 9, технологічного бункера для сушеного 

продукту зі шнековим дозатором 10, комплексної системи для дозування-

фасування готового продукту 11, вакуумного фільтра 12, насоса 13, 

вакуум-випарного апарата з вдосконаленим пристроєм для 

перемішування та нагрівання 14, шнекового нагнітача 15, дозатора 16, 
апарата для упаковки 17. 

 
Рис. Технологічна лінія з виробництва овочевих концентратів 
 

Основних продуктів у спроектованій лінії може бути декілька: 

концентрат з різним вмістом вичавків, залежно від технологічних задач; 

самі вичавки для використання в якості харчових добавок в кулінарні та 

хлібопекарні вироби, а також у здоровому харчуванні. 
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СТРУМИННИЙ ГОМОГЕНІЗАТОР МОЛОКА  

ІЗ ЗУСТРІЧНОЮ ПОДАЧЕЮ ВЕРШКІВ 

 

Соколенко М.М., гр. 41ГМ 

Науковий керівник – д-р техн. наук, доц. К.О. Самойчук 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

ім. Дмитра Моторного 

 
Гомогенізація є одним з найбільш енерговитратних процесів 

технологічних схем виробництва питного молока та кисломолочної 

продукції. Для зниження питомих енерговитрат цього процесу 

перспективним шляхом є використання струминних гомогенізаторів, 

зокрема з центральним каналом для створення потоку знежиреного 

молока,  в місці найбільшого звуження якого розташований канал для 

ежектування вершків. В такому гомогенізаторі при зіткненні потоку 

молока та струменів вершків встановлюється режим розвиненої 

турбулентності та виникають значні тангенційні напруження, які 

пов’язані з критерієм Вебера, що обумовлює диспергування. 

Недоліком такої конструкції є те, що потік здійснює вплив лише 

на периферійні частини струменю вершків, у той час, як його 
центральна частина піддається мінімальному впливу потоку, що 

зменшує ступінь гомогенізації і погіршує якість гомогенізації 

продукту. 

Для усунення цього недоліку пропонується удосконалення 

струминного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків, 

шляхом змінення форми каналу подачі вершків та подачі струменя 

вершків у зустрічному напрямку до потоку знежиреного молока, що 

призводить до збільшення перерізу потоку з високою різницею 

швидкостей і підвищення якості гомогенізації.  

Подача продукту відбувається у зустрічному напрямку до руху 

потоку знежиреного молока, що сприяє створенню тонкої плівки 
вершків. Вплив потоку на тонку плівку вершків веде до збільшення 

перерізу зони струменя, що має високу різницю швидкостей. А 

оскільки необхідною умовою зменшення середнього розміру жирових 

кульок гомогенізації є створення максимальної різниці швидкостей 

фаз, за якої відбувається підвищення критерію руйнування Вебера, 

збільшується ступінь диспергування, що закономірно призводить до 

підвищення якості гомогенізованого молока. 

Завдяки вдосконаленню, при подачі вершків у зустрічному 

напрямку до знежиреного молока, підвищується якість диспергування 

продукту. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ БЕЗВІДХОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПЕРЕРОБКИ ПРІСНОВОДНИХ ГІДРОБІОНТІВ 

 

Старков В.О., гр. М-15м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.М. Червоний 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Виконання кваліфікаційної роботи магістра присвячене 
вирішенню проблеми комплексної безвідходної переробки риби 

прісноводних водойм та гідробіонтів, що дасть змогу інтенсифікувати 

процеси переробки, мінімізувати кількість відходів виробництв, 

покращити якість існуючих продуктів харчування, збільшити 

асортимент продукції, що випускаються сьогодні, що сприятиме 

вирішенню проблему дефіциту білка в Україні та світи. 

Дослідження дасть змогу забезпечити отримання продукції з 

сталими показниками якості, покращити екологічний стан водойм, 

збільшити обсяг вироблення харчової продукції високої якості, 

розробити технології переробки нестандартної у напівфабрикати, у 

тому числі напівфабрикати високого ступеня готовності. 

Об’єктами дослідження є апаратурне оформлення та технології 
продуктів з риби прісноводних водойм та гідробіонтів, а також 

процеси очищення тушок прісноводних водойм від луски, соління 

риби, отримання смакоароматичних та пігментних екстрактів з риби 

прісноводних водойм та гідробіонтів, які проходять під впливом 

електрофізичних методів. 

Грунтуючись на використанні ультразвуку, заснованого на 

властивостях і специфічності впливу ультразвукових коливань на 

масообмінні процеси, можна висунути гіпотезу, що як основу 

ультразвукової обробки риби можна використати енергетичний вплив 

ультразвукових коливань на клітинну структуру риби, за якого 

відбуваються як змінні процеси у м’язових волокнах, так і активація 
ферментного комплексу, що інтенсифікує соління і зменшує витрати 

енергетичних ресурсів. 

Розробка полягає в створенні технологій та апаратурних рішень 

комплексної та безвідходної переробки ставкової риби, а також 

розробки технологій харчових продуктів на їх основі, розширення 

асортименту відповідних напівфабрикатів та кулінарних виробів. 

Метою роботи є удосконалення процесів очищення тушок, 

соління риби прісноводних водойм та технологій виробництва 

напівфабрикатів з гідробіонтів. 
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АВТОМАТИЧНА ЗАКАТНА МАШИНА  
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ім. Дмитра Моторного 

 
Якість консервів залежить від дотримання технологічних 

операцій виробництва. Одним із найважливіших і 

найвідповідальніших процесів в виробництві консервів є закатування 

банок, так як від технології цього процесу і подальшої герметичності 

банок залежить якість та термін зберігання консервованої продукції. 

Для якісного закатування банок використовують автоматичну 

закатну машину типу Б4-КЗК-79 (рис.). 

 
Рис. Автоматична закатна машина типу Б4-КЗК-79 

 

Модель Б4-КЗК-79 розрахована на роботу з банками, що 

закатують легковідкриваючими кришками типу Easy Open, а також на 
закатування консервної тари з тонкої жерсті. Автомат дозволяє 

поступово регулювати свою продуктивність шляхом заміни шківів або 

змінювати її плавно, використовуючи частотний перетворювач. Якщо 

продуктивність змінюється через частотний перетворювач, це можна 

зробити з пульта управління, не припиняючи його роботу. В процесі 

роботи проводиться маркування кришок і відлік закатаних банок.  

Переваги Б4-КЗК-79: приймальна стрічка зі шнеком почергово 

розділяє тару; кришки подаються з лотка-накопичувача автоматично; 

процес маркування кришок автоматизований; банки перераховуються; 

передбачений механізм блокування: якщо немає банки, не видається 

кришка, а якщо банка є, але кришки немає, автомат зупиняється; деталі 
змащуються централізовано; руки оператора захищені від рухомих 

частин. 
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ПРИНЦИП ПОДІЛУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ  

ДЛЯ ОБРУШЕННЯ ОЛІЙНОЇ СИРОВИНИ 
 

Четвертак В.С., гр. 41 ГМ 
  Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.О. Верхоланцева 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
 ім. Дмитра Моторного 

 
Вибір способу обрушення залежить від вологості насіння, 

розмірів сортових відмінностей. Для ефективного обрушення  

культури необхідно застосовувати певну дію на насіння, яка викличе в 

оболонці деформації, при яких вона відокремиться від ядра, за умови 

збереження його цілісності. 

Існуюче технологічне обладнання для обрушення олійної 

сировини за принципом дії можна розділити на чотири групи: 

1. Руйнування оболонки в результаті тертя об шорстку 

поверхню. Спосіб заснований на тому, що насіння проходячи з певною 

швидкістю по шорсткій поверхні, стикаються з нею; при цьому 

виникає тертя між шорсткою поверхнею і поверхнею оболонок, 

створюються сили гальмування, які прагнуть затримати рух сім’я. В 
результаті оболонка розривається і ядро звільняється від неї. 

2. Руйнування оболонки внаслідок удару сім’я об тверду 

поверхню. Спосіб заснований на тому, що насіння з деякою швидкістю 

ударяється об тверді поверхні, що рухаються. Від удару оболонка 

руйнується, а ядро звільняється від оболонки. Так, руйнування 

плодової оболонки насіння соняшнику починається з швидкості 

насіння 10 м/с, і при швидкостях, близьких до 65 м/с, оболонка 

руйнується. Проте разом з оболонкою при таких швидкостях 

руйнується до 25% ядра. 

3. Руйнування оболонки в результаті розрізання сім’я ріжучими 

органами. Принцип заснований на тому, що насіння прямує в зазор 
між рухомим і нерухомим ножами. Вістрями ножів оболонка розрізає, 

і ядро звільняється. 

4. Руйнування оболонки роздавлюванням між поверхнями валів, 

що обертаються. Принцип заснований на тому, що насіння, 

направлене між валяннями, що обертаються, стискається, оболонка 

розтріскується, відбувається її руйнування і звільнення ядра з 

оболонки. 

До машин, призначених для обрушення, пред’являється вимога: 

руйнування оболонок без пошкодження ядра. 

При обрушенні насіння робота затрачується на руйнування 

оболонки і на вивільнення ядра із зруйнованої оболонки.  
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ПРОДУКТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

Чорненький Є.М., Захарова А.О., Мельник М.І., гр. М-15м 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Останнім часом в Україні та за кордоном відбулися глибокі 

якісні зміни структури харчування населення. В результаті 

технологічного оброблення, використання неповноцінної за хімічним 

складом харчової сировини, впливу інших чинників, організм людини 

не отримує необхідної кількості незамінних компонентів. Тому 

сьогодні актуальним є питання забезпечення населення 

функціональними продуктами рослинного походження. 

Одним з перспективних напрямів переробки рослинної 

сировини, внаслідок якого відбувається максимальне збереження 

якісних характеристик рослинної сировини є концентрування та ІЧ-

сушіння. 

Експериментальні дослідження з вдосконалення способу 
виробництва пастоподібних та порошкоподібних напівфабрикатів з 

плодоовочевої сировини проводилися в лабораторіях Харківського 

державного університету харчування та торгівлі. 

Процес виробництва пастоподібних та порошкоподібних 

напівфабрикатів включає наступні технологічні стадії: підготовку 

сировини, а саме: миття, інспектування, подрібнення, бланшування, 

протирання, потім змішування згідно рецептурного співвідношення та 

концентрування плодоовочевої маси в РПА до вмісту сухих речовин 

28–30% за температури 50...70 °С протягом 0,7–1,0 хв, після чого 

одержана паста надходить на досушування в розроблену 

безрефлекторну вальцьову ІЧ-сушарку, де сушиться до вологості 6–8% 
за температури 45–60 °С.  

Використання РПА в процесі концентрування та вальцьової ІЧ-

сушарки для досушування пастоподібного продукту дає можливість 

значно скоротити тривалість термічної обробки продуктів та 

використовувати низькотемпературні режими теплової обробки, що 

забезпечує збереження харчової цінності природної сировини.  

Таким чином, подальший розвиток харчової та переробної 

промисловості передбачає раціональне використання натуральних 

рослинних ресурсів і розробку нових видів продуктів за сучасними 

технологіями. 
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Розроблено спосіб виробництва плодоовочевого пастоподібного 

напівфабрикату на основі яблука сорту Антонівка, гарбуза сорту 

Мускатна Перлина та буряку сорту Бона. Спосіб відрізняється 

проведенням концентрування в щадних температурних режимах 

(50…55 °C) у роторному плівковому апараті до вмісту 45% сухих 

речовин протягом 1,25–2,00 хв. Встановлено структурно-механічні 

характеристики пюре компонентів сировини і купажованих 

концентрованих паст за розробленим способом. Підтверджено 

зміцнення структури розробленої плодоовочевої пасти, оскільки її 

максимальна динамічна в’язкість складає 283 Па∙с, що в 1,9 разу 
більше в порівнянні з контролем (яблучною пастою). Це дозволило 

виділити раціональну композицію для проведення подальших 

досліджень з вмістом компонентів у пасті: яблука – 60%; гарбуз – 20%; 

буряк – 20% (композиція 1). Вона в порівнянні з контролем має 

підвищений вміст фізіологічно-функціональних інгредієнтів та володіє 

гарними органолептичними властивостями.  

Підтверджено доцільність використання у рецептурному складі 

зефіру розробленої плодоовочевої пасти (композиція 1) у кількості 

75% заміни яблучного пюре. Обраний зразок зефіру відрізняється 

оригінальними органолептичними властивостями. При цьому 

забезпечується зростання ефективної в’язкості (ηеф, Па∙с) зефіру з 
заміною 75% яблучного пюре купажованою пастою в порівнянні 

контролем (зефір без домішок) з 391 до 782. Також спостерігається 

зміцнення пластичної міцності (Pk) в залежності від тривалості: 75% – 

54,2 кПа (контрольний зразок – 47 кПа), що в цілому є позитивним 

явищем з технологічної точки зору. Це дозволить забезпечити 

споживачів продуктами харчування з фізіологічно-функціональними 

інгредієнтами природного походження за умов часткової або повної 

заміни окремої сировини на купажовану плодоовочеву композицію, 

що забезпечить підвищення їх функціональної дії. 
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Об’єктом дослідження є температурне поле робочої поверхні 

роторно-плівкового апарату (РПА) при нагріві ніхромовою спіраллю з 

різним шаром теплоносія або із застосуванням гнучкого плівкового 
резистивного електронагрівача випромінювального типу (ГПРЕнВТ). 

Це пов’язано з тим, що концентрування рослинних пюре з 

застосуванням РПА є перспективним рішенням, за рахунок суттєвого 

зменшення тривалості обробки та високої якості отриманих виробів. 

Сьогодні більшість РПА використовують електронагрів ніхромовими 

спіралями з проміжними теплоносіями, для забезпечення рівномірного 

теплового потоку, який визначається дослідним шляхом для товщини 

шару теплоносія в залежності від витрати сировини, що обробляється. 

Такі способи дозволяють отримати якісні показники рівномірності 

температурного поля, але проблемою є збільшення металоємності 

апаратів через наявність насосів для руху теплоносіїв, що в цілому 
призводить до ускладнення експлуатаційних умов. Тому важливим є 

удосконалення системи обігріву РПА із застосуванням ГПРЕнВТ, який 

одночасно є теплоізольованою поверхнею з рівномірним розподілом 

температурного поля по всій площині випромінювання. В ході 

дослідження визначали рівномірність розподілу температури у РПА 

при різних способах обігріву (ніхромовий дріт з проміжним 

теплоносієм, кремнійорганічна рідина ПФМС-4 або ГПРЕнВТ).  

Отримане порівняння способів тепловідведення дозволило 

встановити, що обігрів ніхромовою спіраллю є оптимальним при 

товщині шару теплоносія 4 мм з перепадом температур 1,2…2,4 ºС. В 

умовах використання ГПРЕнВТ забезпечується перепад температур: 

0,5…0,7 ºС. Це підтверджує перспективність використання ГПРЕнВТ в 
системі обігріву РПА за умов зміни витрат сировини (0,5…1,5)·103 кг/с. 

Завдяки використанню ГПРЕнВТ для обігріву РПА 

забезпечиться поліпшення умов експлуатації шляхом спрощення 

конструкційних властивостей, зниження ресурсовитрат в порівнянні з 

обігрівом гріючою оболонкою з теплоносієм та оптимальним 

значенням перепаду температури на робочій поверхні апарата. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СКРЕБКОВОГО ТЕПЛООБМІННИКА 

 

Чорненький Є.М., Мельник М.І., гр. М-15м,  

Сахнюк І.С., гр. ПМ-28, Тімофеєва К.А., гр. ПМ-17 

Наукові керівники: канд. техн. наук, доц. О.Є. Загорулько, 

канд. техн. наук, доц. А.М. Загорулько,  

асп. В.В. Лаврук 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Сьогодні широким попитом користуються скребкові 

теплообмінники, які дозволяють враховувати та зберігати початкові 

властивості обробляюваної сировини. Більшість із них має нестабільну 

стабілізуючу дію: тиск пари – температура, забезпечуючи псування 

сировини, в умовах значної енерго- та металоємності.  

Обігрів удосконаленого скребкового теплообмінника 

здійснюється температуро стабільним гнучким плівковим резистивним 

електронагрівачем випромінювального типу. Його використання 

дозволить усунути вищезазначені конструктивно-технологічні 

недоліки, завдяки заміні способу обігріву при підігріванні сировини.  

Універсальність удосконаленого скребкового теплообмінника 
реалізується можливістю попередньо встановленої охолоджувальної 

оболонки. Вона розташована із зовнішньої поверхні 

безтермоізоляційного гнучкого плівковово резистивного 

електронагрівача випромінювального типу та призначена для 

проходження крізь неї холодоагенту кільцевими каналами. 

Забезпечуючи попереднє охолодження до – 15 оС та одночасно 

виступаючи додатковою повітряною теплоізоляцією при відсутності 

носія в ній. Запропоновано конструкцію шарнірної лопаті зі зрізаючої 

крайкою, яка має гріючу відбивальну поверхню для стабілізації 

необхідної товщини шару продукту на робочій поверхні. 

Удосконалений скребковий теплообмінниа характеризується 
зменшенням в 1,48 разу питомих витрат енергії, затрачуваної на 

нагрівання об’єму одиниці продукту. Тривалість термічної обробки 

становить 10 с. Запропонована шарнірна лопать зі зрізаючою крайкою 

має сумарну товщину шару рідини при частоті 50 хв-1 – 2,65 мм, а при 

350 хв-1 – 1,5 мм, порівняно з стандартною шарнірною лопаттю 

(товщина шару від 5,0 мм до 1,5 мм) при витраті продукту W = 50 

л/год. Таким чином, підтверджено рівномірність розподілу шару 

сировини від шарнірної лопаті зі зрізаючою крайкою із забезпеченням 

рівномірного нагрівання всього її об’єму на робочий поверхні апарата. 
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КАЙТЕН-ДЗУСІ: ЯПОНСЬКІ СУШІ-КОНВЕЄРИ 

 

Шевченко І.В., гр. ГРС-48 
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Науково-технічний прогрес не стоїть на місці, з кожним днем 

з’являється все більше і більше нового обладнання. У готельно-
ресторанному господарстві впроваджуються нові технологічні 

рішення, що роблять заклади унікальні та конкурентоспроможні. 

Пропоную розглянути один із незвичайних типів ресторану Японії. 

Кайтен-дзусі – це формат ресторану суші, характерною 

особливістю якого є один або кілька стрічкових конвеєрів. Відвідувачі 

сидять по різні боки конвеєра, стежать за рухом тарілочок з суші, які 

їдуть по стрічці, і беруть собі вподобану порцію. На відміну від 

традиційного ресторану, де відвідувач замовляє порцію в офіціанта, 

кайтен-дзусі скоріше ближче до ресторану самообслуговування. 

Система розрахунку дуже проста, ціни невисокі, тому практично будь-

яка людина може дозволити собі зайти в такий ресторан перекусити. 

У ході роботи конвеєрного устаткування вантаж 
транспортується по верхній частині стрічки. Вона вертикально 

замкнута, закріплена і підтримується спеціальними роликоопорами. 

Привідний барабан задає темп руху конвеєрної стрічки. Натяг 

транспортної стрічки регулює натяжний барабан. 

У ресторанах мережі «Курадзусі» була вперше впроваджена 

автоматична система збору та підрахунку тарілочок. Причому після 

кожної п’ятої тарілочки розігрується невелика лотерея, в яку можна 

виграти симпатичну іграшку – недивно, що ця система користується 

великою популярністю у дітей.  

У багатьох ресторанах в тарілочки із зворотного боку вбудовані 

мікрочіпи, що дозволяють контролювати свіжість продукції, а в 
ресторанах мережі «Сусіро» порція, термін придатності якої 

закінчився, автоматично видаляється з конвеєра. 

Таким чином, даний формат ресторану набуває все більшої 

популярності у світі і стає більш розповсюдженим у таких країнах, як 

США, Росія, Китай, Південна Корея, Казахстан та ін. Завдяки своїй 

доступній ціновій політиці, можемо зробити припущення, що 

відкриття кайтен-дзусі в Україні може увінчатися успіхом та створити 

гарну конкуренцію на ринку послуг. 
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ПЕРЕВАГИ ПАРОКОНВЕКТОМАТА  

SelfCookingCenter®5 Senses 
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Нещодавно компанія Rational представила новітню розробку –

пароконвектомат SelfCookingCenter®5 Senses. Це єдиний «розумний» 

апарат для приготування їжі, зроблений із застосуванням інноваційних 

технологій, завдяки їм здатний думати, спілкуватися з кухарем, 

вчитися у нього, розпізнавати самостійно завдання, які йому необхідно 

виконати і навіть відчувати. Саме тому лінія називається 5 senses: 
п’ять почуттів, п’ять здібностей пароконвектомата, що відрізняють 

його серед більшості інших. Термін окупності таких теплових 

апаратів, як показують розрахунки, не перевищує 1–2 роки.  

Площа, яку займає ця машина, не перевищує 1 м2. Працює 

апарат в трьох режимах: пара (при температурі від 30◦С до 130 °С), 

сухий жар (при температурі від 30 °С до 300 °С) і комбінований 

режим. Технологія HiDensityControl дозволяє легко готувати навіть 

великі обсяги продуктів за рахунок рівномірного й інтенсивного 

розподілу тепла, вологості і повітря в робочій камері, виходячи з 

якості та кількості початкового продукту. 

За допомогою функції iLevelControl можна готувати різні страви 
на різних рівнях одночасно. На дисплеї пароконвектомата 

відображається, які зі страв можуть бути приготовлені паралельно. 

Після вибору страв система iLevelControl контролює кожен 

завантажений рівень і при його готовності відображається інформація 

на дисплеї і з’являється звуковий сигнал.  

Нове енергозберігаюче світлодіодне освітлення дає рівномірне 

світло у всій робочій камері, тим самим дозволяючи стежити за 

процесом приготування і зовнішнім виглядом страви.  

Дверцята з тришаровим склом робить втрати тепла 

мінімальними. До кожного скла є доступ для очищення, тому 

видимість з часом не погіршиться. Є вбудований ручний душ з 

регулюванням напору струменя для полегшення чищення 
пароконвектомата.  

Безперервна індикація витраченої електроенергії як на одне 

блюдо, так і за весь день. 

Широкий модельний ряд серії пароконвектоматів Rational SCC 5 

senses дозволить кожному покупцеві вибрати відповідну саме йому 

модель. 
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Секція 10. ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, 
ІНЖЕНЕРНІ ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗАДАЧА РОЗМІЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ НА СКЛАДІ 
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Науковий керівник – канд. фіз.-мат. наук, доц. М.С. Софронова 
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З розвитком малого і середнього бізнесу підвищується гнучкість 

ринкової інфраструктури, зростає частка перевезень вантажів від 

виробника до замовника, з великих розподільних центрів (складів) до 

безлічі дрібних одержувачів – організаціям і фізичним особам. І одна із 

задач, яку при цьому потрібно вирішити, – оптимальне пакування 

товарів при перевезенні. Цю задачу можна звести до тривимірної 

оптимізаційної задачі пакування блоків, що мають форму 

паралелепіпедів, в контейнер. 

Нехай Х={Х1,Х2,…,ХN} – множина N товарів, які потрібно 

перевезти; di=(di1,di2,di3) – габаритні розміри і-го товару, 1,i N ; 

k=(k1,k2,k3) – розміри складу К з об’ємом Vk; Р={P1,P2,…,PN} – 

множина упакованих товарів Хі, де кожен Рi – паралелепіпед 

(контейнер) з розмірами рi=(рi1,рi2,рi3), , 1,2,3ij ijd p j   та об’ємом 

iPV , 1, .i N  

Необхідно завантажити таку кількість контейнерів на склад, 

щоб щільність їх пакування була високою. Тобто, знайти таку 

підмножину контейнерів Х Х  , 1 2{ , ,..., }NX X X X 
    , для якої 

виконується умова 

1

min
i

N

K P

i

V V




  , 

і вказати послідовність розміщення цих контейнерів. 
Оскільки ця оптимізаційна задача є NP-складною, в роботі 

пропонується гібридний підхід до її вирішення, який складається з 
поділу процесу пошуку на два етапи і застосування на кожному з цих 
етапів різних алгоритмів. На першому етапі пошуку реалізується 
алгоритм, заснований на модифікації методу оптимізації за групами 
змінних, що дозволяє знаходити початкову ефективну перестановку 
паралелепіпедів (контейнерів). На другому етапі пошуку реалізується 
алгоритм, заснований на модифікації методу околів, що звужуються, 
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який дозволяє поліпшувати попередні розв’язки. Такий гібридний 
підхід дає можливість отримати оптимальний розв’язок за 
поліноміальний час. Проведені обчислювальні експерименти показали 
ефективність запропонованого методу. 
 
 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУМІШІ  

В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ 
 

Баган Д.О., Хлопова А.С., гр. ХТ-19 
Науковий керівник – канд. фіз.-мат. наук Д.О. Торяник 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

В основі більшості технологічних процесів, які 
використовуються в харчовій промисловості, лежать процеси 
змішування, нагрівання тощо. Процес змішування є базовим в 
харчовій промисловості і приготування будь-якого харчового продукту 
найчастіше супроводжується операцією змішування різних компонент, 
що мають певні властивості. Процес змішування може 
супроводжуватися процесами розчинення, утворення емульсій, 
суспензій тощо. Але в будь-якому випадку результатом змішування є 
продукт, фізико-хімічні властивості якого нові й часто невідомі, але 
визначаються компонентами, що змішуються, та взаємодією між ними. 
Якщо вихідні властивості компонент відомі, то доцільно 
використовувати їх для визначення властивостей отриманого продукту 
без проведення експерименту, тобто шляхом теоретичного фізико-
математичного моделювання з використанням комп’ютерної техніки. З 
математичної точки зору це означає відновлення виду деякої невідомої 
функції, що визначає фізичні властивості кінцевого або проміжного 
продукту, за відомими функціями властивостей компонент. 

Припустимо, що вид процесу змішування та фізичні властивості, 
які необхідно визначити, встановлені. Розглянемо дві ізольовані 
довільні області простору, які мають об’єми V1 і V2, в яких задані 
функції  f1(q) і f2(q)  одних і тих самих узагальнених координат q, що 
визначають деякий один і той самий фізичний параметр областей. 
Об’єднаємо ці області в одну з об’ємом V. Тоді можна записати 
 

     qfBqfAqf 21
ˆˆ  , 

 

де f(q) – невідома функция, яка визначає той самий параметр 

об’єднаної області; Â  і B̂  – деякі оператори, що виконують 

перетворення функцій f1(q) і f2(q). 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

 

Бакуменко І.К., гр. ХМ-49 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Розвиток сучасних харчових виробництв неможливий без 

створення нового устаткування та оптимізації існуючих технологічних 
процесів. Для забезпечення енергоефективності процесів 

використовується системний підхід, який містить у собі такі заходи: 

визначення, вимірювання, аналіз, покращення та управління.  

Під час дослідження енергоефективності існуючого 

устаткування спочатку необхідно провести вимірювання процесних 

характеристик (температура, тиск, об’єм, витрата та ін.), визначити 

основного споживача енергії та характер її споживання. За сукупністю 

цих дій можна визначити ефективність витрати енергії та напрям 

модернізації для забезпечення оптимізації існуючих технологічних 

процесів. 

Заходи, які вживаються для збільшення енергоефективності, 

поділяють на активні та пасивні. До пасивних належить заміна 
застарілих пристроїв новими з більшим коефіцієнтом корисної дії, з 

низьким енергоспоживанням, більшим ресурсом роботи, покращеною 

тепловою ізоляцією устаткування тощо. До активних заходів належить 

насамперед забезпечення автоматичного контролю та алгоритму 

управління процесом. Для цього використовують сучасні комп’ютерні 

та мікропроцесорні системи керування устаткованими датчиками з 

оберненим зв’язком та аналого-цифровими та цифро-аналоговими 

перетворювачами, оскільки сьогодні вони стали одним із найбільш 

дешевих, швидких та безпечних способів збирання та обробки 

інформації, з її подальшим використанням. Постійний розвиток 

мікропроцесорних систем, створення нової елементної бази дозволяє 
частково або повністю автоматизувати контроль та створити алгоритм 

управління процесами та апаратами харчових виробництв, що 

дозволить підвищити їх енергоефективність та безпечність . 

Конструктивно алгоритм автоматизації та управління керування 

можна здійснити за допомогою 1-Wire інтерфейсу, що складається з 

мікропроцесора адаптера, який можна запрограмувати безпосередньо, 

або під’єднати через COM, або USB-порт до комп’ютера та 

здійснювати управління програмно. 
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УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО 

ХОЛОДИЛЬНОГО ЛАНЦЮГА 

 

Бойко Д.В., гр. ХМ-36  
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.В. Петренко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Продовольча безпека в XXI столітті, незважаючи на загальний 

рівень розвитку технологій, як і раніше залишається загальносвітовою 

проблемою. Вирішити її в багатьох випадках допомагає охолодження 

або заморожування харчових продуктів.  

Застосування холоду відіграє основну роль у забезпеченні 

якості та достатності харчування населення, а також у скороченні 

втрат сільськогосподарської сировини та продовольства на шляху від 

виробника до споживача. За оцінкою Міжнародного інституту холоду, 

загальні втрати всіх продуктів харчування у світі становлять 25%, 

фруктів і овочів – 35%, швидкопсувних продуктів – 20%. Щорічно 
Україна споживає та реалізує близько 4 млн т овочів і фруктів, а 

виробляє 8,5 млн т, у результаті чого втрати становлять більше восьми 

мільярдів гривень.  

БХЛ – це сукупність засобів холодильної техніки та технологій, 

що забезпечують необхідний режим охолодження на всьому шляху 

просування швидкопсувних продуктів від виробника до споживача. 

БХЛ містить у собі холодильні системи в місцях заготівлі сировини, 

холодильні потужності переробних підприємств, транспортні 

рефрижератори, розподільні охолоджувані термінали, торговельне 

холодильне обладнання, побутові холодильники.  

Мета функціонування ідеального холодильного ланцюга 

полягає в тому, щоб зберегти та доставити продукти без втрати якості. 
Для цього необхідно виконання наступних умов: протягом всього БХЛ 

повинні бути забезпечені необхідні режимні параметри умов 

зберігання та перевезення кожного швидкопсувного вантажу 

(температурний та вологіснтий режими, режими циркуляції та 

вентилювання та ін.). Залежно від цих параметрів, а також з 

урахуванням виду холодильної підготовки продукту і температури 

зовнішнього повітря використовують відповідні транспортні та 

складські модулі. Застосовувані транспортні та складські модулі 

повинні відповідати характеру вантажопотоку та бути економічно 

виправданими. Повинен бути забезпечений граничний строк 

знаходження швидкопсувних вантажів у БХЛ.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СУШІННЯ  

ФРУКТОВОГО ПЮРЕ  

 

Д’яченко Л.А., гр. 5ХТк  

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц.  О.В. Стоянова 

Херсонський національний технічний університет 

  
Метою дослідження є вдосконалення технології сушіння 

порошку з кісточкових плодів (абрикос). Відповідно до мети 

досліджень було поставлено та вирішено наступні завдання:  
розробити технологічну схему сушеного порошку з абрикос; оцінити 

сушену готову продукцію за основними біохімічними, 

органолептичними, технологічними показниками та встановити 

відповідність її вимогам стандарту. 

Об’єктом дослідження є свіжа та сушена продукція двох сортів 

абрикосів (Червонощокий, Мелітопольський пізній).   

Предметом дослідження є процеси, що відбуваються у свіжій 

сировині та сушеного порошку під час сушіння та у процесі тривалого 

зберігання.  
Запропонована технологічна схема виробництва абрикосового 

пюре з описом обладнання, яка включає такі операції: зберігання, 
миття, інспекція, бланшування, протирання, фінішування, дозування, 

сушіння, подрібнення (молотковий мікромлин 8-ММ), магнітна 

сепарація, фасування, вакуумування, пакування, складське зберігання. 

Для отримання вишневого порошку в даній технологічній схемі 

пропонується  процес сушіння проводити на сублімаційній установці 

СС-0,2. Технологічний процес отримання сублімованих продуктів 

складається з наступних основних операцій: попередньої обробки 

сировини і отримання пюре; заморожування; сублімаційного сушіння; 

вакуумне упакування готової продукції (порошку).  

За експериментальними дослідженнями: початкова вологість 

сировини – 78%, кінцева вологість продукту (порошку) – 5%. Оцінка 

харчової цінності абрикосового порошку сублімаційного сушіння за 
органолептичними, фізико-хімічними показниками показує їх незначні 

відмінності від свіжих продуктів.  

Впровадження сублімаційного сушіння у виробництво 

фруктових порошків дозволяє поліпшити якість кінцевого продукту і 

зберегти в ньому всі корисні речовини.  
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ЛЬОДОГЕНЕРАТОРИ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Долгінцев О.М., гр. ХМ-48ск 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.П. Семенюк 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Прагнення України приєднатися до країн Європи ставить перед 

економікою нові виклики та задачі. В зв’язку з широкомасштабним 
розвитком мережі супермаркетів та торговельно-розважальних 

комплексів різного призначення та спеціалізації виникає необхідність 

в розробці прогресивного, високопродуктивного, економічного та 

екологічно безпечного обладнання для забезпечення функціонування 

вказаних підприємств торгівлі. В таких підприємствах є нагальна 

потреба в холодильному обладнанні для довгострокового зберігання та 

реалізації харчових продуктів. Гама такого обладнання досить 

різноманітна, як за призначенням, так і за технічними 

характеристиками. До такого обладнання також відносяться 

льодогенератори, які виробляють лід різноманітного призначення. 

Проведені дослідження дозволили зробити висновок про 

необхідність проектування та випробування таких льодогенераторів, з 
метою визначення їх експлуатаційних показників. В результаті 

проведеної роботи було спроектовано групу льодогенераторів, які 

задовольняють потребу торговельного, або торговельно-

розважального підприємства в такому обладнанні. Лінійка 

льодогенераторів складається з трьох апаратів, за допомогою яких 

можна отримувати лід в вигляді стаканчиків, кубиків та лусочок, тобто 

є змога повністю забезпечити різноманітні відділи торговельного 

підприємства, залежно від специфіки їх діяльності та виду льоду, який 

застосовується. Розроблені апарати мають невеликі розміри, низьке 

споживання електроенергії, високі показники продуктивності, 

простоту в обслуговуванні. В якості холодильних агрегатів в них 
встановлені агрегати виробництва фірм-лідерів в галузі холодильного 

обладнання, які працюють на озонобезпечних холодильних агентах, з 

метою зменшення впливу на руйнування озонового шару та глобальне 

потепління. 

Подальші дослідження будуть направлені на покращення 

характеристик розроблених апаратів та автоматизації управління, що 

зменшить витрати часу на обслуговування та дозволить апаратам 

працювати більший термін без проведення додаткового 

обслуговування та ремонту. 
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ПРОЄКТУВАННЯ І МОНТАЖ СИСТЕМ 

ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ 

 

Долгінцев О.М., гр. ХМ-48ск 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Є.М. Якушенко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Сьогодні під час проектування систем холодопостачання, 
кондиціонування та вентиляції входить також повний комплекс робіт з 

поставки, монтажу та пусконалагодження та обслуговування всіх 

вищевказаних систем. Підприємство повинно реалізувати проекти як 

на етапах будівництва об’єкта, так і в періоди функціонування. 

Монтаж систем кондиціювання та іншого обладнання на увазі. 

На сьогодні виявляються великі торгово-промислові 

підприємства, провідні виробники товарів різного призначення, 

заводи, готелі, супермаркети, транспортні та інші компанії, яким в їх 

безпосередній діяльності необхідні системи кондиціонування, 

вентиляції і холодопостачання. 

Необхідно забезпечувати повний цикл робіт: 

  від попередніх розрахунків під час створення проєкту до 

постобслуговування; 

  системи кондиціонування і вентилювання залежно від об’єкта 

їх установки вимагають свого процесу впровадження, тому у своїй 

роботі необхідно орієнтовуватись на специфіку діяльності замовника і 

безпосередні характеристики об’єкта; 

  комплексне вирішення всіх питань технологічного 

оснащення: системи холодопостачання, вентиляції та кондиціонування 

можуть бути змонтовані одноразово, немає необхідності пошуку 

вузькоспеціалізованих підрядників; 

  штат підприємства повинен складається виключно з 

висококваліфікованих фахівців з багатим досвідом практичної роботи, 
які завжди раді надати консультаційну підтримку щодо монтажу 

систем кондиціонування і комфортного та технічного 

кондиціонування, вентиляції повітря на суднах тощо; 

  терміни виконання таких робіт, як проектування систем 

холодопостачання, систем кондиціонування та вентиляції – мінімальні 

і підлаштовуються під побажання замовника. Всі проекти 

здійснюються, виходячи з міркувань надійності та довговічності. 

Вартість послуг повинна бути варіативною при пошуках 

комплектуючих і устаткування. Лише за таких умов можлива 

конкурентна боротьба на сучасному ринку України. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ   

У  ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБЛАДНАННІ 

 

Іванюта М.О., гр. ХМ-25м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.П. Семенюк 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Питання про підвищення ефективності для енергетичних систем 
став пріоритетним для творців холодильної техніки на основі 

інноваційних технологій. У найближчому майбутньому досягти 

поставленої мети фахівцям в галузі промислового холоду теоретично 

може допомогти розвиток трьох технологічних напрямків. 

Удосконалення конструкції і окремих елементів холодильних 

установок і впровадження в холодильні системи альтернативних 

робочих холодоагентів і масел нового покоління передбачає 

масштабне переобладнання заводів, що спричинить за собою істотні 

фінансові витрати. Саме з цієї причини дані варіанти розвитку 

холодильної техніки можливо реалізувати, але лише у віддаленій 

перспективі. 

Упровадження нанотехнологій в створення альтернативних 
теплоносіїв на основі використовуваних речовин бачиться нинішнім 

дослідникам найбільш перспективним в даний час. Подібні пошуки 

дозволять підвищити енергоефективність холодильного обладнання в 

кілька разів, а також збільшити коефіцієнти теплопередачі в 

охолоджувальній техніці, зменшити матеріаломісткість, а також 

знизити фінансові витрати поряд з підвищенням 

конкурентоспроможності інноваційних холодильних систем.  

Варто відзначити, що такий технологічний напрямок не 

потребує розробки нових технологій, за якими буде проектуватися 

холодильна техніка, а також вироблятися компресорні масла і 

холодоагенти.  
Базовим технологічним принципом отримання нового 

наноматеріалу для виробництва холодильного обладнання можна 

вважати застосування ультразвукового диспергування речовин, які 

включають в себе основні речовини (теплоносії, холодильні агенти 

масла) з наночастинками (оксидами металів, нанотрубками, фуллерами 

та ін.) Щоб отримані нанофлюїди мали високу стабільність, вже 

сьогодні фахівці використовують дисперсанти, включаючи 

ріцінолеїнову і олеїнову кислоту, а також імідазолін, що дозволяє 

створювати стійкі матеріали з високими показниками енергетичної 

ефективності. 
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БАГАТОГРАННИЙ СВІТ БАГАТОГРАННИКІВ 

 

Іващенко А.Г., гр. Ф-29 

Науковий керівник – канд. фіз.-мат. наук М.С. Софронова 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Багатогранником називають сукупнiсть скінченного числа 

плоских багатокутникiв, що не лежать в однiй площинi. Твiрнi 
багатокутники називають гранями, їхнi сторони ребрами, а вершини – 

вершинами багатогранника. Багатогранники можуть бути скінченими 

або нескінченними (якщо є хоча б одна нескінченна грань), 

правильними або неправильними тощо.  

Жодне з геометричних тіл не володіє такою досконалістю і 

красою, як правильні багатогранники (або тiла Платона). «Правильних 

багатогранників зухвало мало, – написав колись Л. Керолл, – але цей 

досить скромний за чисельністю загін зумів пробратися у самі глибини 

різних наук». 

Багатогранник у nE  називається правильним, якщо всі його 

грані розмірності 1, 2, 3, ..., (n-1) рівні й околи кожної вершини 

конгруентні. 

У 
3E  є п’ять правильних багатогранників (їх ще називають 

тілами Платона): тетраедр, гексаедр, октаедр, додекаедр та ікосаедр. 

У 
4E  є шість правильних багатогранників: симплекс, куб,  

16-гранник, 24-гранник, 120-гранник, 600-гранник. 

При 5n  у 
nE  існують тільки три правильних багатогранники: 

симплекс, куб і 2n-гранник. 
Серед способів задання багатогранників можна виділити такі:  

1. Багатогранники повно та однозначно при непроекцiювальних 

гранях задаються сiткою своїх ребер (сiтка – це сукупнiсть усiх ребер 

багатогранника). 

2. Опуклий багатогранник можна задавати точками 

(вершинами). Тоді опуклий багатогранник – це опукла оболонка 

множини своїх вершин. 

Число граней Г, вершин В та ребер Р будь-якого опуклого 

замкненого багатогранника визначають за формулою Ейлера: 

Г + В – Р = 2. 
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НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ І РОЗРАХУНКУ ПОСАДОК  

У МАШИНОБУДУВАННІ 

 

Кайданський О.М., гр. ПМ-19 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. В.А. Куценко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Процес вибору полів допусків, посадок і величин допусків для 
з’єднань є відповідальною, науково обґрунтованою операцією. Від 

достеменного їхнього математичного визначення залежить 

функціонування механізму з виконанням технічних вимог, що 

передбачені у технічному завданні чи стандарті за певний період часу 

до ремонту механізму, тобто з певною довговічністю. Величини 

допусків мають бути з великою ймовірністю оптимальними, тобто не 

можуть бути занадто малими, оскільки значно збільшиться вартість 

виготовлення деталей, і не можуть бути надто великими, бо значно 

зменшаться довговічність і зносостійкість механізму, збільшиться його 

маса, а відповідно точність його роботи. 

Як показують аналітичні дослідження, у першу чергу необхідно 

науково-дослідним шляхом визначитися з типом посадки (натяг, 
перехідна чи зазор), який залежить від функцій конкретного вузла, 

агрегату, машини тощо та взаємного розташування деталей під час 

їхньої роботи. 

Поширеним методом визначення посадок, полів допусків і 

точності виготовлення є проектування за аналогією, коли 

використовується досвід, накопичений науковцями при проектуванні у 

попередні роки. 

Так, у першу чергу визначають: які функції виконує механізм; 

чи будуть деталі переміщуватися одна відносно іншої; чи вони будуть 

нерухомими завжди і при цьому ще передавати деякі зусилля, 

величину яких необхідно знати; чи деталі не завжди будуть 
нерухомими. 

Необхідно знати: матеріали, з яких виготовляються деталі 

(металеві, гумові, пластмасові тощо); види та характер мастил, які 

будуть застосовуватися у процесі експлуатації (штучні чи природні); 

шорсткість поверхонь, якої можна досягти в умовах виробництва; 

точність обладнання, на яких буде виготовлятися продукція; 

необхідний строк роботи до ремонту; точність роботи готового 

механізму тощо, кваліфікація робітника. 
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СПОСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ХОЛОДИЛЬНИХ КОМПРЕСОРІВ 

 

Крижанівський А.В., гр. ХМ-48ск 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.П. Семенюк 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Виходячи з необхідної холодопродуктивності, системи 
охолоджування, кондиціонування повітря, а також теплові насоси 

повинні проектуватися так, щоб витримувати найважчі умови 

експлуатації, тобто максимальні перепади температур. Як наслідок, на 

всіх проміжних робочих режимах холодопродуктивність холодильних 

установок є надлишковою.  

Для узгодження потреби в холоді з холодопродуктивністю 

можна періодично вимикати компресори. Проте головним недоліком 

такого підходу є часте виникнення значних коливань температури на 

стороні вторинного контуру, що негативно впливає на ефективність 

системи, особливо при нетривалих робочих періодах. Більш того, міра 

зниження виробництва холоду обмежена мінімальним робочим часом, 

що задається системами управління холодильною установкою. 
Цю ситуацію можна виправити, використовуючи системи 

регулювання холодопродуктивності. Різні фірми-виробники 

холодильного обладнання для цих цілей використовують різні методи, 

які порівнюють за наступними показниками: 

 точність регулювання (відповідність холодопродуктивності 

або тепловій потужності фактично необхідній); 

 холодильний коефіцієнт, тобто ефективність системи; 

 вартість системи;  

 експлуатаційна надійність. 

Залежно від конкретної холодильної системи та умов 

експлуатації, вимоги до регулювання можуть істотно розрізнятися, 
причому слід ретельно розглянути наступні критерії: 

 характеристика регулювання (грубе або точне, ступінчасте 

або плавне); 

 енергоспоживання (холодильний коефіцієнт); 

 вартість вибраного рішення; 

 сфера застосування компресора; 

 мінімальний час роботи компресора. 

Виконання вказаних вимог дозволить обладнанню працювати з 

найбільшою продуктивністю при низьких показниках 

енергоспоживання. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ХОЛОДИЛЬНИХ СИСТЕМ  
З АКУМУЛЯЦІЄЮ ХОЛОДУ 

 

Кропивницький М.О., гр. ХМ-25м  
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.В. Петренко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Для акумуляції холоду в холодильній і кліматичній індустрії 

найчастіше використовують ємнісний і латентний способи 

акумулювання енергії. Відомо, що холод може акумулюватися 

внаслідок зниження температури речовини, що акумулюється, її 

фазового переходу або в результаті хімічних перетворень, тобто  
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де Qак – кількість холоду, що акумулюється; mак – маса речовини в 
акумуляторі; Т1 і Т2 – температура речовини до та після процесу 

акумулювання; Тф – температура фазового переходу; С1 і С2 – питомі 

теплоємності речовини відповідно до та після фазового переходу; 

Іф – ентальпія фазового переходу або хімічного перетворення. 

У наш час акумулювати холод можна, використовуючи як 

робочі речовини водний і сухий лід, льодоводяні суміші, 

кремнійорганічні сполуки, евтектичні розчини гліколей, спиртів, 

гліцерину, солей хлористого калію, хлористого натрію, хлористого 

магнію, кристалогідратів та ін. 

Головний критерій ефективності відомих способів 

акумулювання холоду – густина енергії, накопичена робочою 

речовиною: 
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де dVак.в – об’єм речовини в акумуляторі. 
У речовин, що не зазнали фізико-хімічних змін під час 

акумулювання енергії, вона в основному залежить від питомої 

теплоємності. Густину енергії, накопичену робочою речовиною, за 
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 

Кропивницький М.О., гр. ХМ-25м 

Науковий керівник – асист. І.П. Педорич  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Розвиток засобів автоматики й електроніки, перш за все 

механізмів і пристроїв програмного управління, дозволяє виконувати 
ці функції на якісно вищому рівні, а саме  керувати роботою агрегатів 

з оптимізацією режимів їх роботи, адаптацією режимів, додаючи 

системам управління не тільки функції виконання розробленої 

програми, але в значній мірі і сам процес програмування.  

Для створення автоматичних і автоматизованих систем різного 

призначення до недавнього часу широко використовували два класи 

засобів цифрової техніки:  пристрої з жорсткою структурою, виконані 

на базі цифрових логічних схем та електронні обчислювальні машини 

(ЕОМ) універсальні і управляють. Головним недоліком системи на 

основі таких пристроїв є значний час проектування і виготовлення, а 

також труднощі внесення змін.  

Системи на основі ЕОМ можна легко перебудовувати з 
реалізації однієї функції на іншу, для чого досить скласти і занести в 

пам'ять нову програму. Виконання алгоритму функціонування в таких 

системах здійснюється програмно. При використанні серійних ЕОМ це 

значно скорочує терміни проектування, виготовлення і настройки 

системи. Використання ЕОМ в процесах управління ТЕ привело до 

появи виробничих систем, що отримали назву СІМ (Computer 

integrated manufacturing) або комп’ютеризовані інтегровані 

виробництва. Найважливішими компонентами таких систем є 

підсистеми автоматизованого проектування, а також програмно-

апаратний інтерфейс. Така система є автоматизованим комплексом з 

технологією, в якій управління здійснюється від центральної ЕОМ. Ця 
ЕОМ є системою більш високого рівня управління по відношенню до 

кожної ЕОМ управління ТО, що входять в такий комплекс.  

Наступним вищим рівнем автоматичного управління є 

забезпечення обліку і планування роботи автоматизованого комплексу. 

Це по суті справи є рівнем автоматизованої системи управління 

підприємства, яка реалізується також за допомогою ЕОМ, але значно 

могутнішою, оскільки зазвичай тут вирішуються більш загальні 

завдання автоматизованої підготовки програм для ТО. Така система  

включає завдання автоматизації адміністративного управління. При 

цьому нижчі рівні можуть у разі потреби працювати автономно. 
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ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГІЯ – АЛЬТЕРНАТИВА 

ТРАДИЦІЙНИМ ДЖЕРЕЛАМ 

 

Леженін Д.О., гр. ХМ-48ск 

Наукові керівники – канд. техн. наук, доц. Є.М. Якушенко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Існуючі на сьогодні джерела енергії поділяють на традиційні та 
альтернативні. До традиційних відносять корисні копалини – нафту, 

газ, вугілля. Їх найбільший недолік полягає в тому, що це – 

невідновлювані ресурси. У цьому полягає перший фактор, що мотивує 

визнати необхідність використання інших енергоносіїв. Рано чи пізно 

навіть найбагатші родовища вичерпають себе, тому пошук нових 

варіантів отримання енергії стає з кожним роком більш актуальним. 

Другим фактором, а за значущістю, можливо, і першим, є вплив 

на екологію планети. Викиди парникових газів, які утворюються при 

спалюванні корисних копалин, порушують кліматичний баланс. 

Наслідки зміни клімату в останнє десятиліття стають все 

відчутнішими. Проливні дощі й урагани, сніг посеред весни, періоди 

тривалої посухи, повені, торнадо й інші природні явища виникають все 
частіше, і керувати ними ми не можемо. Єдиний доступний людям 

спосіб знизити темпи зміни клімату – це перехід на більш екологічно 

чисті джерела енергії, до яких належать відновлювані, або 

альтернативні: сонце, вітер, вода, біогаз та інші. 

Виходом із ситуації перманентної нафтогазової кризи (а в ній 

ми не раз опинялися за період незалежності України) є використання 

альтернативних видів енергії. 

Альтернативні джерела енергії – це природні явища, які в 

спеціальних установках перетворюються в теплову або електричну 

енергію. До них відносять: 

 сонячне електромагнітне випромінювання; 

 кінетичну енергію руху повітряних мас (вітер); 

 кінетичну енергію водного потоку (річки); 

 енергію морських припливів і відливів; 

 теплову енергію гарячих джерел. 

До альтернативної енергетики відносять також отримання тепла 

в процесі спалювання відновлюваного палива – біогазу, біоетанолу, 

паливних пелет та ін. 

В Україні отримання палива в біогазових установках стає 

трендом. За обсягами ринку цей напрям займає третє місце після 

сонячної і вітрової енергетики. 
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АВТОРЕФРИЖЕРАТОРНИЙ ТРАНСПОРТ – ВАЖЛИВА ГІЛКА 

В БЕЗПЕРЕРВНОМУ ХОЛОДИЛЬНОМУ ЛАНЦЮЗІ 

 

Махно М.В., гр. ХМ-49cк 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.П. Семенюк 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

У країнах СНД в останнє десятиліття авторефрижератори взяли 
на себе левову частку перевезень, які раніше припадали на залізничний 

транспорт. Класифікація та основні вимоги до цих видів транспорту 

містяться в міжнародній угоді, що у Європі зветься АТР (від англ. 

Accord, Transports, Perishables), а в українському перекладі – Угода про 

міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів і про 

спеціальні транспортні засоби, призначені для цих перевезень. Згідно з 

додатком № 1 до цього документа, всі засоби автотранспорту з 

ізольованими кузовами поділяються на чотири типи: ізотерми, або 

термоси, (без засобів активного охолодження або нагрівання), 

льодовики, рефрижератори та опалювальні засоби транспорту. 

Наприкінці 1980-х років у Європі почався випуск двокамерних і 

трикамерних авторефрижераторів для перевезення декількох товарів за 
різних температур, наприклад мороженого м’яса за –20 °С і свіжих 

овочів за температури близько 0 °С. Багатокамерні кузови стають все 

популярнішими у Європі і використовуються переважно в міських 

перевезеннях. Окрім французької продукції на європейському ринку 

представлені багатокамерні кузови німецької фірми Коegel. У Польщі 

багатокамерні авторефрижератори випускає фабрика Iglоосar у 

Дембиці. За даними фірми Carrier Transicold, використання 

багатотемпературних рефрижераторів збільшує частоту доставки 

товару, що у свою чергу дає змогу приблизно на 10% зменшити 

поверхню полиць у магазині або супермаркеті й на 16,2% збільшити 

обсяг продажів. 
Згідно зі ст. 6, усі сторони Угоди АТР зобов’язані обмінюватися 

інформацією та надавати щорічні звіти про проведені перевірки на 

наявність сертифікату АТР і відповідність технічним вимогам. Це 

стосується не тільки періодичних випробувань, а й поточного 

дорожнього та прикордонного контролю. Україна, на відміну від Росії, 

поки не підписувала Угоду АТР, що створює проблеми під час 

перевезення холодильних вантажів та оцінювання їх якості у процесі 

приймання. 

Підписання Україною Угоди АТР дозволить більш вимогливо 

контролювати перевезення продуктів рефрижераторним транспортом.  
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БІОРОЗКЛАДАНІ ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
 

Махно М.С., гр. ХМ-49ск 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. І.В. Лебединець 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Сьогодні в харчовій промисловості більшість пакувальних 

матеріалів складаються частково або повністю з полімерних 

матеріалів, таких як поліетилен, поліпропілен, полістирол та ін. Після 

використання такого пакування відходи не розкладаються в природних 

умовах тривалий час. Для їх утилізації застосовують захоронення в 

землю, утилізацію або спалювання, піроліз або другорядну переробку, 
які досить енерго- та трудомісткі. Все це викликає серйозну екологічну 

проблему забруднення довколишнього середовища побутовими 

відходами пластикової упаковки.  

З метою вирішення цієї проблеми необхідно впровадження 

пакувальних матеріалів, які зберігають свої експлуатаційні властивості 

тільки протягом визначеного часу, а потім під впливом відповідних 

фізико-хімічних умов здатні біологічно розкладатися з утворенням 

безпечних речовин. Прийнято вважати біорозкладаними матеріалами 

ті, які на 90% розкладаються в чітко визначених умовах на фрагменти 

розміром не менше 2 мм протягом 12 тижнів. 

Уперше біологічно розкладані матеріали з’явилися в 70–80 роки 

ХІХ сторіччя в упаковці харчових продуктів в Італії, Німечені та 
США. Такі матеріали складаються з біорозкладальних полімерів та 

добавок, що розкладаються в біомасу за допомогою спеціальних 

бактерій та ферментів.  

Для пакування харчових продуктів на сьогодні 

використовується більше 30 видів біополімерів, які за способом 

виготовлення умовно можна розділити на такі групи: 

– полімери на основі природної сировини, зокрема натуральний 

каучук, білкові комплекси, метилцелюлоза, хітин, лігнін, полісахариди 

або полімолочна кислота та інше; 

– матеріали, основу яких складають хімічно синтезовані 

нафтопродукти, в які додатково введені спеціальні каталізатори з 

метою прискорення деструкції приблизно зі 150 до 20–25 років; 

– полімери та їх суміші, які були мікробіологічно синтезовані. 
Проте існують певні технологічні труднощі виробництва та 

доволі висока собівартість біорозкладаних матеріалів, труднощі 

регулювання швидкості розпаду під дією факторів навколишнього 

середовища, і це призводить до того, що матеріали з біологічної 

речовини займають невелику частину ринку харчового пакування. 
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ТИПИ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ  

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

Махно М.С., гр. ХМ-49ск 

Науковий керівник – асист. І.П. Педорич  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Підбір систем кондиціонування повітря повинен бути 
індивідуальним. Краще, якщо він здійснюється ще в стадії 

будівництва, коли легше враховувати всі нюанси. В процесі вибору 

кондиціонера розглядають параметри: тип, бренд та потужність 

пристрою. Сучасні кондиційні технології за своїм призначенням 

повинні забезпечувати такі характеристики повітря в приміщенні: 

температуру, чистоту, вологість і швидкість його руху, тобто ті 

фактори, які створюють мікроклімат. Це обладнання буває 

найрізноманітнішим, відрізняючись між собою функціональними 

можливостями, способами монтажу, рівнями шуму та ін. 

Найпоширенішими є пристрої настінного типу, які складаються 

з двох основних блоків, для з’єднання яких використовуються мідні 

трубопроводи. Внутрішній блок розташовується в приміщенні, а 
зовнішній – зовні. В останньому знаходиться і компресор, що дозволяє 

позбавлятися від шумів всередині приміщень. Системи відрізняються 

досить простою конструкцією, компактністю і високою ефективністю.  

Мульти спліт-системи – це один зовнішній блок і декілька 

внутрішніх, які розташовуються в різних приміщеннях, нагріваючи або 

охолоджуючи повітря в різних режимах температури. Подача 

холодного повітря здійснюється через системи повітроводів Це 

забезпечує в приміщеннях повну відсутність шуму від працюючих 

кондиціонерів. Така структура при виникненні необхідності легко 

розширюється і однієї системи досить, щоб охолоджувати декілька 

приміщень. Недоліком мультиспліт-систем є висока потужність 
пристрою, чим пояснюється досить висока вартість. 

Забезпечення належного клімату приміщення – це процес 

роботи пристрою над оптимальним мікрокліматом, який є основою не 

тільки збереження продуктів харчування, але й економічної 

ефективності. Щоб правильно був виконаний підбір цього обладнання, 

треба звертати увагу на всі фактори: визначити розміри і потужність, 

врахувати енергоефективність та функціональність устаткування, 

рівень шуму працюючого кондиціонера та питання монтажу 

обладнання. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИБОРУ УСТАНОВОК ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ 

 

Медянівський М.Г., гр. ХМ-36 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.П. Семенюк 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Холодильне обладнання, яке застосовується в торгівлі, можна 
умовно розділити на дві групи: обладнання з вмонтованими 

агрегатами й обладнання з виносними агрегатами. Установка 

центрального холодопостачання являє собою агрегат, що дозволяє 

об'єднати в загальний цикл всіх споживачів холоду із приблизно 

рівною температурою. 

До недоліків обладнання з вмонтованим агрегатом варто 

віднести виділення тепла й шум від працюючого обладнання 

безпосередньо в торговельний зал, підвищене енергоспоживання, а 

також відносно низький ресурс і надійність обладнання в порівнянні з 

виносним холодом.  

Система центрального холодопостачання володіє рядом 

незаперечних переваг перед холодильним обладнання з вмонтованими 
холодильними агрегатами:  

 висока надійність і довговічність за рахунок використання 

декількох компресорів і сприятливих умов експлуатації;  

 можливість здійснення ремонту або планового сервісного 

обслуговування обладнання без повного переривання роботи 

торговельного обладнання;  

 істотне зниження не тільки експлуатаційних і 

амортизаційних, але й капітальних витрат;  

 значне зменшення рівня шуму в торговельній залі;  

 зниження витрат на кондиціонування приміщення, за 
рахунок створення комфортного температурно-вологісного режиму 

теплом, яке виділяється конденсаторами;  

 повна автоматизація установки, не вимагаючи втручання 

обслуговуючого персоналу при експлуатації;  

 торговельне обладнання, підключене до системи 

центрального холодопостачання, можна розташовувати в як завгодно 

довгі лінії, при цьому кути вигину можуть бути довільними;  

 компактність (центральні агрегати компактні й займають 

значно менше місця). 

Таким чином, переваги для централізованого холодопостачання 

беззаперечні перед обладнання з вбудованим холодом.  
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ПОНЯТТЯ ПРО РОБОТУ КОМПРЕСІЙНИХ  

І АБСОРБЦІЙНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН  

 

Мироненко О.К., гр. ХМ-49ск 

Науковий керівник – асист. І.П. Педорич  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Охолодження за допомогою холодильних машин досягається 
різними способами в залежності від фізичних процесів, покладених в 

основу їх роботи. В парових холодильних машинах, які 

використовують на торгових підприємствах, для охолодження 

використовують процеси кипіння при низьких температурах 

спеціальних робочих речовин – холодильних агентів. При кипінні 

холодоагент приймає тепло з навколишнього середовища, а потім 

передає це тепло в навколишнє середовище за більш високої 

температури. При цьому пристрій, в якому кипить холодоагент, може 

бути розташований безпосередньо в охолоджуваних об’єктах, в яких 

знаходиться рідинний холодоносій, що охолоджуючись холодоагентом 

у подальшому використовується для охолодження об’єктів. 

Найбільше застосування в торгівлі знайшли парові машини 
компресійного типу. Всі елементи машини – компресор, конденсатор, 

регулюючий вентиль та випарник – з’єднані трубопроводами у 

замкнену систему, що заповнена холодоагентом, який циркулює 

замкнутим циклом, та завжди повертається в початковий стан. 

Абсорбційні холодильні машини належать до типу парових, як і 

компресійні, але, на відміну від них, використовують механічну 

енергію. В них для одержання холоду витрачається теплова енергія. 

Робоча речовина в абсорбційних машинах складається з двох розчинів 

з різними температурами кипіння. Призначення конденсатора, 

регулюючого вентиля та випарника в абсорбційних машинах таке ж, як 

і в компресійних.  
У торгівлі для охолодження торгово-холодильного обладнання 

та домашніх холодильників використовують абсорбційно-дифузійні 

холодильні машини. В їх систему заряджають не тільки робочий 

розчин, але й інертний газ (водень), який концентрується в апаратах 

низького тиску та вирівнює тиск у всій системі. Це дозволяє 

обходитись без насоса, вентилів та інших частин, що спрощує 

експлуатацію та підвищує надійність роботи машини. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ АПАРАТА З ІНТМО  

ДЛЯ ВИПАРЮВАННЯ ТА РЕКТИФІКАЦІЇ 

 

Михайлова А.В., Михайлов Б.В., гр. ПМ-18 

Наукові керівники: д-р техн. наук, проф. М.І. Погожих, 

                                                          д-р техн. наук, доц. А.О. Пак 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Виконання багатьох технологічних операцій в хімічній, 

харчовій, фармацевтичній промисловості супроводжується високими 

енерговитратами на процеси тепло- та масообміну. Прикладом таких 

операцій є випарювання та ректифікація, які до того ж 

характеризуються ще й складністю обладнання для їх реалізації. 

Інтенсифікація тепломасообмінних процесів під час випарювання та 

ректифікації досягається за рахунок зниження температури кипіння, 

шляхом зниження тиску у апараті, а енергетична ефективність – за 

рахунок раціонального використання вторинної теплоти. 

Для вирішення проблеми енергоефективності та екологічності 

перспективним є застосування індукованих процесів, які протікають 

тільки за умови подолання деякого енергетичного активаційного 
бар’єру. Ефект індукованого тепломасообміну (ІнТМО) полягає у 

ефективному розсіянні теплової енергії через фазовий перехід рідини  

І роду. Для досліджень, що проведені в роботі, обрано найпростіший 

варіант організації ефекту ІнТМО – термостат з обтюратором, що 

утримує рідину та газ. Внутрішня частина термостата, яка 

використовувалась під час досліджень, являла собою скляну прозору 

циліндричну ємність. У верхній частині ємності виконаний обтюратор. 

Проведено дослідження кінетики температури під час ефекту 

ІнТМО складових внутрішнього об’єму термостата. Був встановлений 

факт неможливості досягнення об’ємною рідиною у внутрішньому 

виділеному об’ємі термостата температури кипіння за умови 
протікання ефекту ІнТМО, що доведено візуальним спостереженням та 

значенням її температури. Також було встановлено, що для суміші 

етилового спирту та води всередині термостата на кінетиці 

температури наявний стрибкоподібний перехід, який відповідає 

закінченню випаровування спирту в термостаті та початку переходу 

рідкої води в газовий стан. Розроблено концептуальне рішення 

технічної реалізації універсального апарата з використанням ефекту 

ІнТМО для виконання технологічних операцій випарювання та 

ректифікації без фази кипіння. 
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ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ  

 

Носок О.В., гр. ХМ-48ск 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.П. Семенюк 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

В умовах активного розвитку ринку холодильного обладнання 
найважливіша конкурентна перевага – це система оперативного 

реагування на змінення вимог до продукції, що охоплює прискорені 

методи проектування, вивчення споживчого попиту на проектовані 

виробів, оперативну систему підготовки й постачання продукції на 

виробництво. Головне в проектуванні – правильність технічних рішень 

і вдалий дизайн, що додає виробу привабливості, індивідуальності й 

фірмового стилю, який легко впізнати. Значно прискорити процес 

проектування виробів дає змогу впровадження технологій швидкого 

прототипування. 

Швидке прототипування (Rapid Prototiping – RP) – це новітні 

технології проектної й виробничої індустрії, що дають змогу швидко 

перетворювати комп’ютерні моделі в цілком реальний, фізичний 
об’єкт без інструментального виготовлення й механічного оброблення 

матеріалів. 

В основі технологій RP полягає фізичне «вирощування» моделі 

прототипу. Мета технологій – максимально скоротити час 

виготовлення дослідних зразків виробів і, таким чином, кардинально 

змінити строки освоєння нової продукції у виробництві. Прототип 

може використовуватись як концептуальна модель для аналізу 

конструкції, дає змогу конструкторам доробити виріб та провести 

деякі функціональні тести, а також може служити майстер-моделлю 

для виготовлення інструментального оснащення. Використання 

швидкого прототипування допомагає скоротити строк виготовлення 
моделі в 10–100 разів.  

Найбільш відомим виробником систем швидкого 

прототипування є фірма 3D Systems (США). 

Серед виробників холодильної техніки RP-технології стають усе 

більш популярними. Такі відомі компанії, як Gorenje, Elektrolux, Bosch, 

Indesit, а також добре відома вітчизняна фірма Nord досить широко 

використовують обладнання для швидкого прототипування. 

Працюючи з системами швидкого прототипування, розробник 

може усувати недоліки на ранньому етапі проекту, скорочуючи, таким 

чином, час виходу продукту на ринок.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТОМОЇ  

ТЕПЛОЄМНОСТІ М’ЯСА ПІД ЧАС ЗАМОРОЖУВАННЯ 

 

Петровський С.В., гр. ХМ-36 

Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. В.О. Потапов 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Під час заморожування м’яса відбувається ряд незворотних змін 
продукту, викликаних кристалоутворюванням та біохімічними 

реакціями. Будь-які технологічні операції, безпосередньо впливають 

на ефективну питому теплоємність продукту у процесі заморожування, 

а ефективна питома теплоємність відповідно враховує всі теплові 

ефекти. Тому актуальним питанням є отримання даних про вплив 

заморожування на питому теплоємність продукту.  

На експериментальній установці, що розроблена в ХДУХТ, 

вимірювали ефективну теплоємність м’яса яловичини. На установці 

реєструвались показання термопар, що розміщені в центрі продукту, 

на його поверхні та на його поверхні, а потім розраховувалась 

ефективна питома теплоємність. 

На рисунку наведено температурну залежність ефективної 
питомої теплоємність яловичини під час заморожування.  

 

 
 

Рис. Ефективна питома теплоємність яловичини:  

1 – експериментальні дані; 2 – апроксимація 

 

Як показують отримані дані, процес кристалізації в зразках 

яловичини проходить в інтервалі температур 0…–4 С. Найбільша 

інтенсивність процесу припадає на температуру –2 С.  

За отриманими результатами можна розрахувати питому 

теплоту фазового переходу, а також частку вимороженої вологи в 
інтервалі температур. 
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНДУКОВАНОГО ТЕПЛОМАСООБМІНУ 

МЕТОДОМ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ 

 

Семенов А.А., гр. ХМ-38 

Маркатов Б.В., гр. ПМ-18 

Наукові керівники: д-р техн. наук, проф. М.І. Погожих, 
д-р техн. наук, доц. А.О. Пак 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Зростаюча швидкість індустріалізації, інтенсивний розвиток усіх 
промислових галузей та кампаній боротьби за екологію призвели до 

необхідності наукового пошуку нових шляхів економії та екологічного 
використання енергетичних ресурсів. У дослідженні було розглянуто, 

яким чином усі ці фактори впливають на сучасний стан різних галузей 
промисловості та актуалізовано прерогативний напрям досліджень у 

сфері ефективного використання штучних енерготехнологічних 
процесів – аналіз процесу індукованого тепломасообміну (ІнТМО) 

методом фазового простору. При цьому перспективним є пошук дійсно 
«штучних» енерготехнологічних процесів, для яких один або декілька 

параметрів або властивостей системи не мають «спорідненості» з 
навколишнім середовищем і прийняти рівноважне значення можуть 

тільки за умови подолання деякого енергетичного активаційного бар’єра. 
Метою дослідження було визначено сприяння розвитку теоретичних 

основ процесу ІнТМО шляхом аналізу цього процесу методом фазового 
простору. Поставлена мета обумовила вирішення наступних завдань 

наукового дослідження: вивчення теоретичних основ методу фазового 
простору, процесу тепломасообміну, його практичного використання у 

промисловості у вигляді такого окремого випадку даного процесу, як 
сушіння, порівняння ефективності різних методів промислового 

сушіння та їхньої ефективності. За результатами дослідження було 
обґрунтовано використання методу фазового простору для аналізу 

процесу тепломасообміну в термостаті як одного із способів якісного 
аналізу стану системи. Обґрунтовано обрання в якості узагальнених 

координат температури внутрішнього середовища термостата, 
парціального тиску пари води в ньому та координати, яка є відношенням 

енергії поглинутої внутрішнім середовищем термостата до енергії, 
розсіяної цим середовищем. Ідентифіковано на фазовому портреті 

особливі точки: стан нестійкої рівноваги, стан стійкої рівноваги та точку 
біфуркації. Описано та проілюстровано характерні шляхи еволюції 

системи між нестійким станом рівноваги та стійким, що доводить 

«штучність» процесу ІнТМО.  
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ТРАНСКРИТИЧНІ БУСТЕРНІ ХОЛОДИЛЬНІ СИСТЕМИ  
 

Семенов А.А., гр. ХМ-38  
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.В. Петренко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Транскритичні бустерні холодильні системи одержали широке 

поширення в системах холодопостачання підприємств ритейлу.  

Бустерною системою називається така система, де є дві стадії 

стиску одного холодоагенту: CO2 нагнітається компресором низького 

тиску через проміжний охолоджувальний теплообмінник на порт 

усмоктування компресора високого тиску. У цій холодильній системі 

можна виділити чотири рівні проектних тисків.  
Секція високого тиску починається з компресора високого 

тиску, проходить через газоохолоджувач і теплообмінник на 

усмоктувальній лінії, а закінчується вентилем регулювання високого 

тиску. Розрахунковий тиск у цій секції, як правило, становить від  

90 бар до 120 бар, робочий від 45 бар до 100 бар.  

Секція проміжного тиску йде від вентиля високого тиску де 

потік розділяється на газ і рідину в ресивері. Газоподібна фаза 

відводиться в усмоктувальну лінію компресора високого тиску через 

пропускний вентель. Рідка фаза подається до розширювальних 

вентелей, де відбувається її розширення перед подачею в 

низькотемпературний і середньотемпературний випарники. 
Розрахунковий тиск у цій секції становить 90 бар (за умови, якщо не 

потрібно охолодження ресивера при простої холодильної системи) або 

60 бар (при наявності допоміжної системи охолодження ресивера), 

робочий тиск від 30 бар до 40 бар.  

Секція середнього тиску йде від середньотемпературного 

випарника до сторони усмоктування середньотемпературного 

компресора . Граничний тиск 60 бар, робочий від 20 бар до 30 бар. 

Секція низького тиску йде від низькотемпературних випарників 

до вентилів регулювання тиску й до сторони усмоктування 

низькотемпературних компресорів, газ із низькотемпературного 

випарника стискується в низькотемпературному компресорі й 

змішується з газами, що надходять зі середньотемпературного 
випарника й пропускної лінії. Звідси газ подається в усмоктувальну 

лінію компресора високого тиску та заповнює контур. Граничний тиск 

45 бар, робочий від 10 бар до 16 бар. 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ  
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Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Максимальна економія електроенергії (до 30%) досягається при 
проектуванні холодильної системи з урахуванням заданих параметрів 
енергоспоживання. Найсучасніші холодильні системи використовують 
інтелектуальну або адаптивну системи централізованого управління 
всім обладнанням. У таких системах контролери настроюють 
параметри роботи техніки відповідно до поточних умов: потреба в 
холоді, температура навколишнього середовища та ін. За рахунок 
цього досягається збільшення холодильного ККД.  

Одним з шляхів зниження електричної потужності 
теплообмінного обладнання є використання теплоти конденсації 
холодоагенту для відтаювання випарників. Для цього встановлюються 
додаткові магістралі, що дозволяють направляти на відтавання льоду 
частину гарячого газу, що йде на конденсатор центральної системи 
холодопостачання. Також по можливості все складського обладнання, 
що споживає холод повинно мати енергозберігаюче підсвічування на 
основі люмінесцентних ламп або світлодіодів, які практично не дають 
додаткових теплонадходжень і споживають мінімум електроенергії.  

Важливим фактором на шляху енергозбереження є доцільний 
підбір та компонування елементів централі. Необхідно 
використовувати плавне регулювання холодопродуктивності 
компресорів, завдяки цьому централь у кожний момент часу зможе 
видавати рівно стільки холоду, скільки реально потрібно 
холодильному обладнанню підприємства рітейлу.  

Для регулювання частоти обертання вентиляторів конденсаторів 
фахівці рекомендують використовувати частотні перетворювачі, що 
також допоможе заощадити електроенергію й більш точно 
підтримувати температуру конденсації. 

Відмова від традиційних ТРВ на користь електронних і 
відповідної автоматики дозволить при правильному настроюванні 
системи знизити споживання електроенергії, необхідної для централей 
супермаркету в осінньо-зимовий період. 

Нарешті, щоб уникнути підвищеного енергоспоживання в 
процесі експлуатації, бажано дотримувати елементарних правил з 
розміщення техніки. Не слід встановлювати холодильне обладнання 
ближче двох метрів до приладів опалювання, під прямими сонячними 
променями, біля вікон або систем штучного клімату, а також у 
приміщеннях з підвищеною вологістю.  



 252 

ЗУБЧАСТЕ КОЛЕСО – ГЕНІАЛЬНИЙ ВИНАХІД ЛЮДИНИ 
 

Старков В.О., гр. ПМ-15  
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. І.В. Лебединець 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Зубчасті колеса, що утворюють між собою або іншими 
зубчастими деталями (рейками, шліцьовими, черв’ячними валами, 
епіциклами та ін.) зубчасті пари, є елементами різноманітних зубчатих 
силових передач, а їх взаємопов’язані механічні комплекси утворюють 
редукторні вузли та редуктори. 

На сьогодні зубчасті передачі є в більшості машин та 
механізмів, що відрізняються різноманіттям видів та застосуванням. 
Проте зубчасті передачі відомі з глибокої давнини. 

Дерев’яні зубчасті колеса та механізми з їх застосуванням були 
відомі у Давньому Вавилоні та Єгипті, а римляни та греки в той час 
деякі з шестерень виготовляли навіть із кольорових металів. Найбільш 
широко застосовувалися давньоримські водяні млини для переробки 
зерна та єгипетські водяні черпалки, які застосовувалися для 
зрошування полів. При цьому зубчасті колеса виготовлялися окремими 
ремісниками та мали дуже просту форму зубів у вигляді дерев’яних 
циліндричних пальців, які встановлювалися по периферії обода. 

Рейкова зубчаста передача, яка перетворює обертальний рух в 
поступальний в давнину використовувалася в метальних механізмах – 
балистах, катапультах та арбалетах. Черв’ячна та багатоступінчаста 
зубчаста передача вперше була застосована приблизно в 200 роках до 
н.е. в шестеренчастому механізмі Архімеда – годометрі, призначеного 
для вимірювання довжини шляху. Фактично це був перший спідометр. 

Тривалий час зубчасті колеса виготовлялися з циліндричним 
(цівковим), прямокутним або клиноподібним зачепленням, що 
відрізнялися низьким ККД та невеликим ресурсом. Сучасний вигляд 
евольвентних зубчастих коліс був уперше застосований в 1754 році 
фізиком Леонардом Ейлером. 

Зубчасті колеса тривалий час виготовлялися ремісниками 
вручну: зубці на заготовці колеса випилювалися спеціальними 
пилками та доводилися до робочого стану напилками. І тільки в  
ХVІІІ ст. з’явилися перші зубонарізні верстати, які мали основні 
сучасні вузли – ділильний та зубонарізний пристрої. 

Останні винаходи у цій сфері відбулися у ХХ ст. – це  конічні 
зубчасті передачі з круговим зачепленням, що застосовуються в 
диференціалах сучасних автомобілів, шевронні зубасті передачі дають 
можливість збільшити осьові навантаження, зачеплення Новікова, які 
застосовуються у високонавантажених тихохідних машинах. 
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СВІТОВИЙ РИНОК ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Степанов О.В., гр. ХМ-49cк 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.П. Семенюк 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

За оцінкою фахівців, світовий ринок холодильного обладнання 

(з урахуванням таких сегментів, як монтаж і сервісне обслуговування) 
досяг в 2017 році обсягу в 96,3 мільярда доларів США, що на 4,6% 

більше показника 2016 року. При цьому на комерційний сегмент 

відводиться 61,3 мільярда доларів, на промисловий – 29,6 мільярда, 

частка рефрижераторного транспорту склала 5,4 мільярда доларів. 

У сегменті комерційного обладнання 20,4 мільярда доларів 

принесли продажі холодильних вітрин, 5,7 мільярда – холодильники 

для напоїв, 3,3 мільярда – машини для виробництва льоду. Ще  

6,3 мільярда отримано за рахунок реалізації інших типів обладнання, 

таких як холодильники, морозильники, зовнішні блоки. Обсяг 

продажів компонентів комерційної холодильної техніки склав  

3,2 мільярда доларів США, торговельні автомати принесли 2,4 мільярда. 

З точки зору розподілу по регіонах найбільшим ринком 
холодильного обладнання залишається Північна Америка з об’ємом 

13,4 мільярда доларів США. Слідом з 10,6 мільярда доларів йде Азія. 

Обсяг європейського ринку склав в 2017 році 9,7 мільярда. На частку 

інших регіонів припадає 7,6 мільярда доларів. 

Підвищена увага до питань продовольчої безпеки, а також 

процеси модернізації, диверсифікації та глобалізації харчової 

поведінки сприяють інтенсивному росту ринку холодильного 

обладнання і збільшення інвестицій в такі елементи «холодильних 

ланцюжків», як холодильні склади і рефрижераторний транспорт. 

Обладнання для «холодильних ланцюжків» можна розділити на 

промислове і торгове. При цьому торговий сегмент ділиться на 
обладнання для супермаркетів, магазинів крокової доступності і 

торгових автоматів. У промисловому сегменті розрізняють обладнання 

для фармацевтичної і харчової промисловості. 

У Європейському Союзі розвиток ринку обладнання для 

«холодильних ланцюжків» обумовлено зростанням популярності 

заморожених продуктів – перш за все в Німеччині, Франції, 

Великобританії, Італії та Іспанії. Крім того, свій внесок робить і 

посилення вимог до безпеки харчової і фармацевтичної продукції. 

Очевидно, що зі збільшенням населення планети потреба в продуктах 

харчування і фармацевтичних засобах буде тільки рости. 
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ПОРІВНЯННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ 

КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  

 

Субота О.А., гр. ХМ-25м 

Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. В.О. Потапов 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Україна посідає п’яте місце в Європі за рівнем виробництва 
плодоовочевої та ягідної продукції, але втрати під час зберігання цієї 

продукції сягають більше 30%. Все це негативно впливає на 

економічні показники харчової галузі та призводить до зростання 

імпорту консервованої продукції з-за кордону. Серед найбільш 

поширених способів консервування у харчовій промисловості є 

фізичні способи консервування: охолодження, заморожування, 

пастеризація, стерилізація та  сушіння. У таблиці наведено питомі 

витрати енергії та відповідні способи консервування.  

 

Таблиця  

Енергоефективність фізичних методів консервування харчових 

продуктів 
 

Спосіб 

консервування 

Витрати енергії  

на консервування, 

кВтгод/кг 

Витрати енергії  

на зберігання, 

кВтгод/кг 

Термін 

зберігання, 

місяці 

Охолодження 0,02 0,0002 0,1…5 

Заморожування 0,123 0,0006 12…24 

Пастеризація 0,07 – 1…6 

Стерилізація 0,117 – 6…12 

Сушіння 0,69 – 12…24 

 

З аналізу наведених даних випливає, що сушіння є найбільш 

енергоємним процесом. Питомі енерговитрати на процес сушіння 

вище в 6 разів, ніж на стерилізацію, та в 10 разів вище, ніж на 

пастеризацію. У той же час термін зберігання сушених продуктів 

найбільший. Заморожування теж гарантує тривалий термін зберігання, 

але витрати енергії на холодильне зберігання суттєві – енерговитрати 

на зберігання замороженого продукту понад 40 діб перевищують 

енерговитрати на висушування 1 кг продукту.  

Таким чином, при виборі методів консервування харчових 
продуктів слід враховувати не тільки тривалість зберігання 

консервованої продукції, але й собівартість цього зберігання. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Ткаченко А.М., гр. ХМ-25м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.П. Семенюк  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Завдяки стрімкому розвитку харчової та сільськогосподарської 

галузей промисловості продовжує розширюватися і ринок 
холодильного обладнання. Величезний попит на холодильні машини 

самих різних видів є наслідком того, що більшість сучасних 

підприємств до недавнього часу використовували парк застарілої 

техніки, який в світлі сучасних тенденцій ведення бізнесу вимагає 

глибокої модернізації. 

Сьогодні досить широкий асортимент холодильного обладнання 

представлений безліччю як вітчизняних, так і зарубіжних виробників. 

Звернення в умовах жорсткої конкуренції змушує їх прагнути 

забезпечити задоволення самого широкого кола потреб своїх клієнтів. 

Жорсткість норм зберігання продовольчих товарів, що належать 

до різних груп, а також стрімкий розвиток харчової промисловості 

вимагають використання сучасних технологій при виробництві 
морозильної техніки. Крім того, різні виробники з метою залучення 

певного кола споживачів, оснащують свої моделі різними функціями, 

які забезпечують максимальний комфорт при певних умовах 

експлуатації. Саме тому аналогічне обладнання, представлене різними 

брендами, може істотно відрізнятися як за технічними 

характеристиками, так і конструктивними особливостями або 

дизайном. 

Варто звернути увагу на той факт, що і вітчизняні, і зарубіжні 

бренди, що представляють свою продукцію на ринку холодильних 

агрегатів, спираються на задоволення постійно зростаючих запитів 

своїх клієнтів. Це дозволяє їм постійно розвиватися, пропонуючи нові 
ідеї і революційні рішення при створенні високотехнологічного, 

якісного і надійного обладнання.  

У перспективі слід очікувати подальшого розвитку ринку 

холодильної техніки. У той час як зараз найбільшим попитом 

користується холодильне обладнання, що належить до економ-класу, в 

подальшому аналітики прогнозують підвищення популярності більш 

дорогих систем.  

Крім того, необхідно відзначити зростаючий попит на техніку, 

оснащену виносними системами холодопостачання, як більш 

економний і технічно виправданий варіант. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИХ СИСТЕМ  
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Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.В. Петренко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

У системах кондиціювання повітря (СКП), холодильних 

установках підприємств харчової та переробної промисловості 

найпоширенішими є акумуляторами холоду (АХ), що використовують 

теплоту фазового переходу «вода–лід». Найчастіше застосовують АХ 

із наморожуванням льоду на поверхні випарника холодильної машини 

та АХ з льдоводяною сумішшю. Ці системи мають свої переваги та 

недоліки. До переваг слід віднести екологічну чистоту робочої 

речовини, дешевизну, доступність, нетоксичність, вибухобезпечність. 

Недоліки слід розглядати окремо, відповідно до реалізації способу 

акумулювання холоду та його конструктивного виконання. 

Розглянемо АХ із наморожуванням льоду на поверхні 

випарника холодильної машини, у цьому випадку наморожування 
шару льоду на теплообмінній поверхні випарника товщиною 20–40 мм 

приводить до зменшення коефіцієнта теплопередачі в 2–2,5 рази та 

зниження температури кипіння холодоагенту. Зниження ж 

температури кипіння холодоагенту на 1 °С у діапазоні –10…–20 °С 

приводить до зниження холодопродуктивності та відповідно 

збільшення витрат електроенергії на виробництво холоду до 2%.  

У разі застосування АХ із льдоводяною сумішшю лід 

виготовляють за допомогою льдогенератора та завантажують в АХ; 

поверхня теплообміну «лід–вода» значно більша, ніж в АХ із 

накопиченням льоду на поверхні випарника, акумуляція холоду 

відбувається за постійної температури кипіння холодоагенту в 
льдогенераторі. Однак недоліком акумуляторів з льдоводяною 

сумішшю є необхідність перемішування цієї суміші та низька 

температура кипіння холодильного агента, що знижує показники 

роботи холодильних машин. 

Негативну роль у разі використання АХ «вода–лід» відіграє й 

кінетика його танення, зумовлена по-різному спрямованими діями 

градієнта температур і піднімальної архімедової сили, обумовленою 

аномальною залежністю густини від температури. Акумульований у 

такий спосіб холод складно використати повністю при різкозмінній у 

ньому потребі. Це виражається в тому, що не вдається стабілізувати 

температурний рівень крижаної води та тим самим гарантувати 
охолодження рідин і продуктів до необхідної температури.  



 257 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИНОСНОГО ХОЛОДУ 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

У процесі створення торгової точки продуктами харчування 

одним з важливих етапів є вибір концепції системи холодопостачання. 
Існують два основних види холодопостачання: вбудоване 

(вітрини, шафи, бонети та інше обладнання з вбудованими агрегатами) 

та виносна система – торгове холодильне обладнання оснащується 

тільки випарниковою частиною, а власне агрегат винесено за межі 

холодильної конструкції. 

Торговельне обладнання з вбудованою холодильною системою 

– просте і зручне рішення, однак рентабельне тільки для об’єктів 

торгівлі площею не більше 150 м2. При цьому обладнання буде 

створювати додатковий шум, виділяти тепло в торговий зал і 

споживати значно більше електричної енергії, ніж виносна система 

холодопостачання. 

Виносне холодопостачання підприємств роздрібної торгівлі в 
останні роки набуло широкої популярності у лідерів рітейлу через ряд 

переваг: підвищується рівень енергоефективності за рахунок 

використання бюджетних компресорів і центрального управління 

обладнанням; знижується навантаження на технічну систему 

кондиціонування та вентиляції. Це досягається тому, що викид тепла 

від працюючих елементів здійснюється за межі торгового залу; 

створюються оптимальні комфортні умови для покупців магазину і 

обслуговуючого персоналу; більш ефективно використовується 

торгова площі, збільшується розмаїття пропозицій торгових меблів для 

виносного холоду і їх дизайн. 

Безумовно, в порівнянні зі вбудованим холодом, є і мінуси 
виносного холодопостачання, такі як: вищі початкові інвестиції – 

холодильні вітрини під виносний агрегат, шафи, бонети значно 

дорожчі; необхідність додаткових площ під обладнання виносного 

холоду; можлива потреба в зниженні шуму від виносного 

холодильного обладнання – застосування вентиляторів конденсатора з 

більш низькою частотою обертання, шумозахисних кожухів 

компресорів та ін. 

На сьогоднішній день на ринку холодильного обладнання 

пропонується маса рішень виносного холоду для супермаркетів та 

магазинів.  
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Розглянемо плюси і мінуси альтернативних видів енергії. 

Сонячні електростанції та сонячні колектори використовують енергію 
світлового потоку, яка природним шляхом потрапляє на фотоелементи 

й перетворюється в електричну енергію, або теплову енергію для 

нагрівання рідини (води). Головний плюс – екологічність і повна 

відсутність шкідливих викидів в атмосферу. Основний недолік – 

нерівномірність одержуваної потужності протягом доби або інших 

тимчасових періодів.  

Альтернативна енергія вітру використовується людством 

здавна, прикладом чого є вітряки. Їх сучасний прообраз – вітрова 

енергетична установка – використовує перетворення кінетичної енергії 

рухомих повітряних мас в електричну енергію. Кілька десятків 

вітрогенераторів, об’єднані в одну мережу, утворюють вітрову 

електростанцію. 
Це один з найбільш дешевих видів альтернативної енергетики. 

Його великим недоліком є наявність шуму, виробленого вітрової 

установкою. Побічним негативним ефектом можна також вважати 

загибель перелітних птахів, які потрапляють в лопаті генератора. 

Рухомий водяний потік як альтернативне джерело енергії 

використовується в декількох видах генераторів. Одні з них 

встановлюються на річках і працюють за рахунок природної течії, інші 

налаштовані на роботу з океанічними або морськими припливами, 

треті – знімають «пінку на гребені хвилі», тобто працюють на енергії 

морських хвиль. Останній тип поки знаходиться в процесі 

випробувань, а перші два давно пройшли етап тестування і працюють. 
Плюсом гідроенергетики є екологічна чистота, недоліком – 

висока вартість обладнання і обмеженість можливих місць установки. 

Під біопаливом розуміють будь-який вид палива, що 

отримується з рослинної сировини, відходів тваринництва, органічних 

відходів промисловості та життєдіяльності людини.  

В Україні активно розвивається альтернативна енергетика на 

базі переробки відходів сільського господарства. Біогаз виходить в 

результаті зброджування рослинної сировини. Він нічим не 

відрізняється за складом від природного метану і застосовується для 

теплових і енергетичних установок. 
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В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО ТИСКУ 

 
Шершень Б.В., гр. ХМ-36 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.В. Петренко 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Одним з основних завдань у технології консервування на 

сьогоднішні є вдосконалення обробки харчової сировини 

низькотемпературними середовищами з метою одержання 

напівфабрикатів із тривалим терміном зберігання та високими 

споживчими та виробничими властивостями. 

Новим напрямком у технології заморожування є обробка 

харчових продуктів в умовах підвищеного тиску. У цьому випадку 

зменшується ймовірність утворення зон з малоефективним 

теплообміном, які можуть виникати при заморожуванні продукту при 

атмосферному тиску. Тривалість процесу заморожування харчової 
сировини при підвищеному тиску повітря до 0,6–0,7 МПа значно 

скорочується й відповідно істотно знижуються втрати від усушки. 

Протягом останніх 10 років спостерігається відродження 

інтересу до обробки харчових продуктів під високим ізостатичним 

тиском (ВІТ).  

У цей час цей напрям обробки одержав розвиток у Японії та у 

ряді європейських країн. Якщо раніше було встановлено сильну 

інгібуючу дію ВІТ на розвиток мікрофлори, то в цей час дослідження 

спрямовані на можливість інактивації ферментів, а також на розробку 

способу пастеризації та стерилізації продуктів при низьких 

температурах.  

Установлено, що обробка харчових продуктів ВІТ при кімнатній 
температурі приводить до інактивації мікроорганізмів і денатурації 

білка, але при цьому зберігаються вітаміни, а також аромат, смак і 

колір продукту. 

Застосування ВІТ розглядається як новий вид обробки харчових 

продуктів, у тому числі м’яса наземних тварин і морепродуктів. 

Сильна інгібуюча дія, яку чинить ВІТ на мікрофлору й ферменти 

продуктів, дозволяє внести деякі корективи в режими обробки й 

зберігання їхніми традиційними способами, зокрема, це може 

відноситися до застосування більш м’яких режимів при виробництві й 

зберіганні мороженої продукції. Однак більшість робіт із практичного 

використання ВІТ перебувають поки в стадії лабораторних 
досліджень. 
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Ширкєєва Т.Є., гр. ХМ-25м  
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.В. Петренко 

Харківський державний  університет харчування та торгівлі 
 

Вирішення завдань щодо визначення тривалості процесів 

заморожування є одним з найбільш складних у теплофізиці. Звичайно 

таке завдання називають завданням про теплопровідність у системах з 

рухливими границями поділу між отверділою та рідкою фазами, які 

переміщуються від периферії в глиб тіла. 

На сьогодні для визначення часу заморожування продуктів 

використовують фундаментальну формулу Планка, яка рекомендована 

Міжнародним інститутом холоду. У випадках коли тіло є 
неоднорідною багатошаровою структурою (пельмені, млинці, плоди з 

товстою шкіркою), визначення часу заморожування за 

фундаментальною формулою Планка є складним завданням. 

Для визначення часу подморожування шару певної товщини 

можна скористатися модифікованою формулою Планка, враховуючи 

наступні допущення: 1. У замороженій частині теплоємність продукту 

дорівнює нулю. 2. Льодоутворення в продукті відбувається при 

постійній температурі (кріоскопічній). 3. Теплофізичні властивості 

замороженої частини не залежать від температури. 4. Перед початком 

заморожування тіло охолоджене до кріоскопічної температури.  

5. Температура охолоджуючого середовища та коефіцієнт тепловіддачі 
постійні протягом усього процесу. 
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де  – товщина шару, що підморожується, м; Ф – коефіцієнт форми 

продукту; R – характерний розмір продукту, м; р – густина продукту, 

кг/м3; q = 3,3 ∙ 105 Дж/кг – питома теплота кристалізації води;  

w – вологовміст води в тілі, кг вологи/кг; з – теплопровідність 

замороженої частини продукту, Вт/(мК); tкр – кріоскопічна 

температура продукту, С; tхл – температура холодоносія, що оточує 

продукт, С; Ві – число Біо. 
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ПЕРЕВАГИ ШОКОВОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ СИРОВИНИ 
 

Шишко Б.М., гр. ХМ-25м 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Є.М. Якушенко 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Шокове заморожування продуктів харчування – це особлива 

промислова технологія, що дозволяє протягом тривалого часу 

зберігати естетичні, смакові та корисні якості готових страв і 

напівфабрикатів. Вона піддається шоковому заморожуванню, що 

значно збільшує термін зберігання, не впливаючи на смак і користь 

страв. 

Морожені продукти відкривають нові можливості для закладів 
харчування, адже вони дозволяють швидко і якісно приготувати 

необхідну кількість смачних страв. Таку продукцію можна зберігати у 

морозильній камері протягом півроку. При цьому страви не втрачають 

своєї структури та смакових якостей. 

Головний принцип шокового заморожування полягає у 

максимально швидкому заморожуванні продуктів харчування. Це 

запобігає виникненню крижаних кристалів, які є причиною 

погіршення смаку і структури продуктів. Завдяки технології шокового 

заморожування продукція зберігає свій зовнішній вигляд, поживну 

цінність та смакові якості. 

Заморожування відбувається у декілька етапів, кожен з яких 
грає важливу роль: 

1.  Охолодження від 20 °С до 0 °С. 

2.  Перехід до твердого стану завдяки заморожуванню від 0 °С 

до –5 °С. На цьому етапі здійснюється кристалізація 70% продукту. 

3.  Глибока заморозка від –5 °С до –18 °С, яка забезпечує 

тривале зберігання продукту. 

Шокове заморожування готових страв здійснюється завдяки 

сучасному високотехнологічному оснащенню. Важливо знати основні 

якості та властивості різних продуктів та дотримуватись відповідного 

температурного режиму для їх заморожування, щоб зберегти смак та 

привабливий зовнішній вигляд їжі. 

Продукти, що піддаються шоковому заморожуванню, 
зберігають структуру свіжої страви. Такий ефект забезпечується 

завдяки високій швидкості термічних процесів. Завдяки шоковій 

заморозці продуктам харчування забезпечується висока 

бактеріологічна чистота. Більшість мікроорганізмів не здатні 

підтримувати власну життєдіяльність в умовах різких температурних 

змін.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ДЛЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

 

Штепа Р.В., гр. ХМ-48ск 

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Д.П. Семенюк  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Інновації у виборі концепцій холодопостачання сьогодні в 
основному виражаються в ресурсоефективності способів 

холодопостачання. 

Дуже важливим питанням сьогодні є екологічна безпека. Для 

цього необхідно розділити холодильний ринок умовно на дві частини. 

Перша частина ринку – комерційний холод і дрібний промисловий 

холод. Під комерційним можна розуміти підприємства харчування, 

продовольчі магазини, гіпермаркети, склади зберігання продуктів. Під 

дрібним промисловим холодом можна розуміти пункти охолодження 

молока при фермах, холодильне обладнання невеликих м’ясо і 

рибопереробних підприємств, невеликі катки торгових центрів. У 

плані екологічності дані підприємства використовують фреони, 

дозволені міжнародними протоколами і не руйнують озоновий шар. 
Друга частина ринку – це промисловий холод. В даний сегмент можна 

зарахувати пивзаводи, молокозаводи, великі м’ясо- і рибопереробні 

підприємства, великі термінали зберігання продовольчих товарів, 

хімічну промисловість, великі спортивні об’єкти та ін. Багато компаній 

намагаються перейти від фреонової технології на аміак, оскільки 

використання природного холодоагенту аміаку дозволяє істотно 

знизити енергоспоживання підприємства. Також простежується 

тенденція зменшення аміакоємності підприємства за рахунок 

застосування каскадного контуру з вуглекислотою, яка також є 

природним холодоагентом. Вуглекислотні контури мають серйозні 

плюси: зменшення аміакоємності аміачної холодильної установки, 
зменшення енергоспоживання холодильної установки в цілому, 

відсутність ризику псування продукції при розгерметизації камерного 

обладнання, доступність холодоагенту. Можна також відзначити два 

основних мінуси – це висока вартість рішення і високий надлишковий 

тиск вуглекислоти. Холодильний ринок надалі буде розвиватися в бік 

оптимізації споживання ресурсів і максимального використання 

природних факторів – низькі температури повітря взимку і наявність 

можливості дешевої утилізації теплоти від продукції. Великим 

потенціалом володіють шляхи внутрішньої утилізації теплоти 

конденсації, такі як нагрів технологічних середовищ або опалення. 
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В Україні щорічно виробляється близько 4 млн тонн фруктів і 
овочів. Однак втрати при зберіганні цієї продукції складають більше 

30%. В результаті в зимово-весняний період багато фруктів і овочів 

поставляються з-за кордону. 

Сучасні фруктосховища з регульованим газовим середовищем 

(РГС) дозволяють зберегти яблука з моменту збирання в серпні-

вересні до нового врожаю наступного року. При цьому зовнішній 

вигляд і корисні властивості продуктів, що знаходяться на тривалому 

зберіганні, зберігаються в природному і незмінному вигляді протягом 

усього терміну зберігання.  

Для створення РГС використовують три типи обладнання: 

газогенератори, мембранні газообмінники і установки типу БАРС 

(блок автоматичного регулювання середовища).  
Газогенератор застосовується для зниження концентрації кисню 

і підвищення вмісту вуглецю діоксиду, апарат очищення – у разі 

надмірного зростання концентрації вуглецю діоксиду і зниження 

концентрації кисню.  

У мембранних газообмінниках під дією парціального тиску газів 

у камері зберігання продукції азот, діоксид вуглецю і леткі речовини 

плодів крізь мембрану видаляються вентилятором в атмосферу, а з 

атмосфери кисень надходить у камеру й використовується на дихання 

продукції з утворенням діоксиду вуглецю. 

Установка БАРС за допомогою вентиляторів забезпечує 

циркуляцію газового середовища в камері зберігання через послідовно 
з’єднані мембранні апарати, встановлені в азотному генераторі. В 

апаратах вхідний потік газового середовища з камери розділяється на 

два; один збагачується на кисень, другий – на азот. Газовий потік, 

збагачений на кисень, виводиться в атмосферу вакуумними насосами, 

а збагачений на азот за допомогою вентилятора повертається в камеру 

зберігання. 

Контроль параметрів середовища за допомогою цього 

обладнання дозволяє підтримувати оптимальні умови для тривалого 

зберігання плодів і овочів. 
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Процеси заморожування в харчових продуктах надзвичайно 
складні для експериментального аналізу, оскільки включають в себе не 

тільки процеси тепло-масоперенесення, але й фізико-хімічні та 

біохімічні перетворення. Тому важливо знати експериментальну 

залежність ефективної теплоємності від температури у процесі 

заморожування. Для визначення ефективної теплоємності при 

заморожуванні була розроблена експериментальна установка (рис.).  

 
 

Рис. Схема експериментальної установки: 1 – випарник;  

2 – продукт; 3 – термопари; 4 – камера; 5 – теплоізоляція; 6 – термопара;  

7 – ТРВ; 8 – фільтр-осушувач; 9 – теплообмінник; 10 – реле тиску;  

11 – компресор; 12 – вентилятор; 13 – ресивер; 14 – конденсатор;  

15 – прилад реєстрації 

 

Продукт розміщується в ній в спеціальному циліндричному 

контейнері, який щільно прилягає до стінок камери, які є випарником 

холодильної машини. В процесі заморожування реєструється 

показання термопар, що розміщені в центрі продукту, на його поверхні 

та на поверхні випарника. Потім за відомими формулами 

розраховується ефективна теплоємність.  
Розроблена експериментальна установка дозволяє аналізувати 

теплові ефекти в процесі заморожування харчових продуктів шляхом 

визначення ефективної питомої теплоємності. 
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	Перша частина містить тези доповідей з інноваційних технологій продуктів харчування, нанотехнологій та біотехнологій оздоровчих продуктів, удосконалення процесів, апаратів харчових виробництв і холодильної техніки, товарознавства та управління якістю....
	Таблица
	На цей час лише частина споживачів готова до сталого споживання, тобто споживання, яке б не завдавало шкоди ані самому споживачеві, ані екологічній системі, де він мешкає. Нажаль, це відбувається не лише через неготовність пересічного громадянина до с...
	Сушені овочі – це продукти, які піддають термічній обробці, видаливши зайву вологу, щоб забезпечити їх зберігання. У свіжих овочах міститься близько 80–90% води. З цієї причини вони є швидкопсувними продуктами, які дуже швидко в’януть і гниють. Якщо з...
	Устриці – витончений, вишуканий і вельми дорогий делікатес, який цінується не тільки за свій смак, але і за свої небувалі корисні властивості. Що примітно, устриць їдять свіжими, прямо з раковин, злегка збризкуючи лимонним соком. Варто зазначити, що о...
	З метою подовження строку споживання устриць у сирому вигляді, кафедрою хімії, мікробіології та гігієни харчування ХДУХТ проводиться дослідження антимікробної активності препарату «Магнетофуд» на устрицях Fine de Claire. На сьогоднішній день було досл...
	В результаті проведених досліджень отримали результат: на всіх чашках з посівами контрольних та опитних груп була виявлена ідентична кількість КУО. У випадку антимікробної дії препарату «Магнетофуд» повинно було спостерігатися зниження мікробної актив...

	технологічні принципи передавання  тепла продукту
	Кутер ковбасний – це спеціалізована машина, призначена для подрібнення харчових продуктів. Пристрій користується великою популярністю в промисловому виробництві продуктів харчування, а найчастіше промислові кутери використовуються для переробки м’яса ...

	Мехтієва С.М., гр. 41 ГМ
	Рабчук  О.А., гр. 12 СГМ
	Четвертак В.С., гр. 41 ГМ
	ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУМІШІ  В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ
	Бойко Д.В., гр. ХМ-36
	Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.В. Петренко
	Долгінцев О.М., гр. ХМ-48ск
	Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Є.М. Якушенко Харківський державний університет харчування та торгівлі
	ЗАСТОСУВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ  У ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБЛАДНАННІ

	Кропивницький М.О., гр. ХМ-25м
	Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О.В. Петренко (1)
	Розвиток засобів автоматики й електроніки, перш за все механізмів і пристроїв програмного управління, дозволяє виконувати ці функції на якісно вищому рівні, а саме  керувати роботою агрегатів з оптимізацією режимів їх роботи, адаптацією режимів, додаю...
	Для створення автоматичних і автоматизованих систем різного призначення до недавнього часу широко використовували два класи засобів цифрової техніки:  пристрої з жорсткою структурою, виконані на базі цифрових логічних схем та електронні обчислювальні ...
	Системи на основі ЕОМ можна легко перебудовувати з реалізації однієї функції на іншу, для чого досить скласти і занести в пам'ять нову програму. Виконання алгоритму функціонування в таких системах здійснюється програмно. При використанні серійних ЕОМ ...
	Наступним вищим рівнем автоматичного управління є забезпечення обліку і планування роботи автоматизованого комплексу. Це по суті справи є рівнем автоматизованої системи управління підприємства, яка реалізується також за допомогою ЕОМ, але значно могут...
	Авторефрижераторний транспорт – важлива гілка в безперервному холодильному ланцюзі
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	Сьогодні в харчовій промисловості більшість пакувальних матеріалів складаються частково або повністю з полімерних матеріалів, таких як поліетилен, поліпропілен, полістирол та ін. Після використання такого пакування відходи не розкладаються в природних...
	З метою вирішення цієї проблеми необхідно впровадження пакувальних матеріалів, які зберігають свої експлуатаційні властивості тільки протягом визначеного часу, а потім під впливом відповідних фізико-хімічних умов здатні біологічно розкладатися з утвор...
	Уперше біологічно розкладані матеріали з’явилися в 70–80 роки ХІХ сторіччя в упаковці харчових продуктів в Італії, Німечені та США. Такі матеріали складаються з біорозкладальних полімерів та добавок, що розкладаються в біомасу за допомогою спеціальних...
	Для пакування харчових продуктів на сьогодні використовується більше 30 видів біополімерів, які за способом виготовлення умовно можна розділити на такі групи:
	– полімери на основі природної сировини, зокрема натуральний каучук, білкові комплекси, метилцелюлоза, хітин, лігнін, полісахариди або полімолочна кислота та інше;
	технології сучасного проектування холодильного обладнання
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	СВІТОВИЙ РИНОК ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

	За оцінкою фахівців, світовий ринок холодильного обладнання (з урахуванням таких сегментів, як монтаж і сервісне обслуговування) досяг в 2017 році обсягу в 96,3 мільярда доларів США, що на 4,6% більше показника 2016 року. При цьому на комерційний сегм...
	У сегменті комерційного обладнання 20,4 мільярда доларів принесли продажі холодильних вітрин, 5,7 мільярда – холодильники для напоїв, 3,3 мільярда – машини для виробництва льоду. Ще  6,3 мільярда отримано за рахунок реалізації інших типів обладнання, ...
	З точки зору розподілу по регіонах найбільшим ринком холодильного обладнання залишається Північна Америка з об’ємом 13,4 мільярда доларів США. Слідом з 10,6 мільярда доларів йде Азія. Обсяг європейського ринку склав в 2017 році 9,7 мільярда. На частку...
	Підвищена увага до питань продовольчої безпеки, а також процеси модернізації, диверсифікації та глобалізації харчової поведінки сприяють інтенсивному росту ринку холодильного обладнання і збільшення інвестицій в такі елементи «холодильних ланцюжків», ...
	Обладнання для «холодильних ланцюжків» можна розділити на промислове і торгове. При цьому торговий сегмент ділиться на обладнання для супермаркетів, магазинів крокової доступності і торгових автоматів. У промисловому сегменті розрізняють обладнання дл...
	У Європейському Союзі розвиток ринку обладнання для «холодильних ланцюжків» обумовлено зростанням популярності заморожених продуктів – перш за все в Німеччині, Франції, Великобританії, Італії та Іспанії. Крім того, свій внесок робить і посилення вимог...
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