ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» (ПУЕТ)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ
НАУКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ У ХХІ СТОЛІТТІ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
ХLV Міжнародної наукової студентської
конференції за підсумками науково-дослідних
робіт студентів за 2021 рік
(м. Полтава, 13–14 квітня 2022 року)

Частина 2

Полтава
ПУЕТ
2022

УДК 001:378.014.61"21"(477.53)(082)

А43

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу Вищого навчального закладу
Укоопспілки
«Полтавський
університет
економіки і торгівлі» заборонено

Редакційна колегія:
О. В. Манжура, д. е. н., доцент, проректор із науково-педагогічної
роботи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ);
О. В. Гасій, к. е. н., доцент, директор Навчально-наукового центру
забезпечення якості вищої освіти ПУЕТ;
А. С. Ткаченко, к. т. н., доцент, директор Навчально-наукового
інституту денної освіти ПУЕТ;
В. В. Сарапин, к. філол. н., доцент, завідувач науково-організаційного
відділу ПУЕТ.

А43

Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості
освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних
робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). –
Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 2. – 322 с. – Текст укр., англ.
мовами.
ISBN 978-966-184-427-7
Збірник містить тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської
конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік.
Проблеми, порушені авторами публікацій, вирізняються своєю актуальністю та
новизною наукових підходів. Увагу зосереджено на висвітленні результатів
наукових досліджень у різних галузях науки та якості вищої освіти.
УДК 001:378.014.61"21"(477.53)(082)
Матеріали друкуються в авторській редакції мовами оригіналів.
За виклад, зміст і достовірність матеріалів відповідальні автори.

ISBN 978-966-184-427-7

© Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і
торгівлі», 2022

Список використаних інформаційних джерел
1. Власенко І. Г. Інновації у виробництві твердих сирів. Вінниця :
РВВ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 144 с.
2. Пирог Т. П. Харчова біотехнологія : підручник. Київ : Ліра-К, 2016.
408 с.
3. Usinzinger W., Sebastiani H. Proteolytische Aktivität thermophiler
Lactobacillen. Deutsche Molkeni Ztg. 1993. № 114 (3). S. 49–51.

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ
МОДИФІКОВАНИХ КРОХМАЛІВ
М. І. Бутрименко, студентка спеціальності Біотехнології та
біоінженерія, група БТ б-41
Л. В. Флока, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи – науковий
керівник
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Крохмаль (C6H10O5)n є найбільш поширеним вуглеводом у
раціоні людини і міститься в багатьох основних продуктах
харчування. Людство отримує з крохмалю енергії більше, ніж із
будь-якої іншої речовини. У травному тракті людини крохмаль
піддається гідролізу і перетворюється на глюкозу, яка легко
засвоюється організмом. Проміжними продуктами гідролізу
крохмалю є декстрини. Як харчова добавка крохмаль використовується для загусання багатьох харчових продуктів.
Модифікований крохмаль є відмінним загусником, стабілізатором, носієм та наповнювачем, що робить його універсальною
сировиною з практично безмежною областю застосування.
Крохмаль називається модифікованим, оскільки його одержують із натурального (нативного) крохмалю шляхом обробки
останнього хімічним або фізичним способом, тобто модифікацією.
Крохмаль, що піддають обробці, використовується в харчовій
промисловості для виготовлення киселів, майонезів, жувальних
цукерках, ірису, драже, нетрадиційних сортів хліба (наприклад,
безглютенового), для дитячого, спеціалізованого харчування та
ін., майонезних соусів, при цьому отримані продукти практично
не відрізняються на вигляд від традиційних [3].
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Найчастіше модифікації піддають картопляний і кукурудзяний нативні крохмалі, але можуть і інші види, наприклад,
топіоковий, пшеничний, рисовий.
Хімічна модифікація – це обробка крохмалю солями, лугами
чи кислотами. У результаті такої обробки крохмалю надається
альтернативна (наукова) назва або код Е за європейською класифікацією харчових добавок. Нова назва дозволяє ідентифікувати крохмаль способом обробки. Ця інформація потрібна професіоналам, щоб вибрати потрібний для конкретного завдання
продукт. У складі на етикетці готового продукту, отриманого із
застосуванням модифікатів, можна вказувати крохмалі з кодом
Е або використовувати наукову назву. Як правило, наукова
назва складна, довга і лякає, тому виробнику простіше вказувати
код Е. Наприклад, ацетильований дикрхамаладипат або Е 1422,
це не що інше, як крохмаль, оброблений оцтовою та адипіновою
кислотами.
Фізична модифікація – це обробка крохмалю нагріванням.
Такі крохмалі виходять за рахунок тривалого нагрівання або
обробки ферментами. За законодавством України допускається
на етикетці прописувати їх як крохмаль із зазначенням джерела
походження (картопляний, пшеничний та ін.) без коду Е та
складної назви. Також до модифікованих крохмалів без коду Е
належать резистентний крохмаль та мальтодекстрин [2].
Відповідно до ДСТУ 4380:2005 «Крахмаль модифікований.
Загальні технічні умови» модифікований крохмаль – це крохмаль, отриманий внаслідок фізичного, хімічного, біохімічного
або комбінованого обробленого нативного (природного) крохмалю для зміни його властивостей. Наприклад, фізичні зміни
дозволяють отримати крохмаль з високою здатністю утримувати
вологу, що надає кінцевому продукту бажану консистенцію.
Модифікований крохмаль не належить до генетично модифікованих продуктів. Крохмаль модифікують без втручання у
структуру ДНК, він є речовиною, а не організмом і жодних генів
не містить. Необхідних властивостей крохмаль набуває за
допомогою зовсім інших перетворень. Генетично модифіковані
організми створюються методами генної інженерії – науки, яка
дозволяє вводити в геном рослини, тварини або мікроорганізму
фрагмент ДНК з будь-якого іншого організму з метою надання
йому певних властивостей. Наприклад, томати отримали ген
морозостійкості від арктичної камбали, картопля – ген бактерії,
отрута якої смертельна для колорадського жука, тощо [1].
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Отже, модифікований крохмаль не є джерелом ГМО. На сьогодні існує близько 20 видів різних модифікованих крохмалів.
Більшість модифікованих крохмалів дозволено для споживання.
У людини модифікований крохмаль засвоюється як і нативний,
тобто як простий вуглевод.
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Йогурт є важливим елементом раціону людини через його
високу поживну цінність і привабливі органолептичні властивості. Під час переробки молока (гомогенізація, пастеризація) та
подальшого виробництва йогурту (квашення) відбуваються
фізико-хімічні зміни, які впливають на його смак і текстуру, тоді
як розвиток стандартизованих процесів сприяє розвитку бажаних текстурних та смакових характеристик.
Йогурт визначається як продукт, який виготовляється з
молока – з додаванням або без додавання деяких натуральних
похідних молока, таких як сухе знежирене молоко, сироваткові
концентрати, казеїнати або вершки – з гелеподібною структурою, що є результатом коагуляції білків молока, завдяки молочній кислоті, що виділяється культурами певних видів бактерій.
Крім того, ці бактерії повинні бути «життєздатними та багатими» на момент споживання [1].
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