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Н

аціональний університет харчових технологій в цьому році відмічає своє
130-річчя і за більше ніж сторічну історію існування вніс значний вклад в розвиток
харчової промисловості як новітніми технологічними рішеннями, так і забезпеченням галузей харчової промисловості висококваліфікованими фахівцями.
Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів створена в НУХТ в 1967 році і за майже п'ятдесятирічну історію свого існування підготувала більше п'яти тисяч фахівців
для м'ясопереробної галузі. Серед випускників кафедри є Герої України, директори, топменеджери, головні технологи, науковці, що визначають напрями розвитку м'ясопереробної галузі.
За час існування кафедри 37 її випускників отримали вчений
ступінь доктора і кандидата наук.
В чому ж секрет успіху випускників кафедри на ринку праці?
На мій погляд, це ефективне поєднання в процесі підготовки
фахівців елементів дослідно-винахідницької діяльності, активного залучення студентів до вивчення науково-прикладних задач
м'ясопереробної промисловості, їх участі у наукових гуртках, виконанні госпдоговірної і держбюджетної тематики викладачів кафедри, отриманні реальних вмінь і навичок щодо розроблення
сучасного асортименту м'ясних і м'ясомістких продуктів, освоєн16

ня підходів створення нових матеріалів,
функціональних композиційних сумішей,
методів і способів модифікації характеристик сировини і продукції, теоретичного і практичного освоєння в навчальному процесі сучасних досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених.
Науковий потенціал кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів за своїм
фаховим рівнем відповідає вимогам світового рівня.
На кафедрі технології м'яса і м'ясних
продуктів за профілем спеціальності викладають три доктори наук, п'ять кандидатів наук, чотири асистенти, в трьох
з яких в 2014 році заплановано захисти
дисертаційних робіт.
Дослідницька діяльність кафедри
охвачує основні інноваційні напрями,
які є актуальними для галузі, і полягає не
тільки в розширенні власне асортименту продукції і впровадженні ресурсозберігаючих технологій переробки, а й розробленні
ефективних технологій оцінки якості сировини, готової продукції, ідентифікації комплексів харчових речовин, що використовуються, розробленні методологічних підходів створення харчових
продуктів нового покоління з використанням нанотехнологій, нових пакувальних матеріалів, розширенні використання вітчизняних ресурсів харчового білка, втому числі нетрадиційного для галузі.
На кафедрі розроблено цілу низку мСясопродуктів з використанням нетрадиційної білоквмісної і вуглеводовмісної сировини:
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• супутніх продуктів тваринного походження: від переробки
молока (сир, сухе знежирене молоко, казеїн, молочна сироватка, тощо), харчової крові та її фракцій, харчової кістки та
субпродуктів 2 категорії, їх гідролізатів, білкових паст, отриманих з використанням фізико-хімічних і біохімічних методів
на стадіях їх виробництва;
• продуктів рослинництва: зернових, зернобобових, овочів,
білкових текстуратів, концентратів, ізольованого рослинного білка, мікронізованої клітковини, продуктів перероблення
крохмалепаточного виробництва;
• продуктів біотехнологічного походження — продуктів грибництва, білкових субстратів з грибного міцелію, синтезованих мікроорганізмів (дріжджі, мікроскопічні гриби); камедей
мікробіологічного походження, які, крім харчової промисловості, можуть використовуватись в легкій промисловості, нафто- і газодобутку;
• комбінованих композицій білків і жирів на основі продуктів тваринного і рослинного походження з підвищеними
функціонально-технологічними характеристиками, які можуть витісняти з ринку комплекси «умовно безпечних» харчових добавок;
• текстуроформуючих білоквмісних і небілкових інгредієнтів
на основі сировини природного походження з використанням різного способу їх функціонально-технологічної модифікації за цільовим призначенням.
Проводяться дослідження по розробленню продукції цільового призначення (для дітей різних вікових груп, геродієтичних
продуктів, їжі для спортсменів, людей, що працюють в шкідливих
умовах праці або мають різного роду професійні захворювання,
захворювання анемічного характеру, страждають на ожиріння)
тощо.
Серед перспективних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень з проблематики традиційних технологій
м'ясопереробної галузі, якими займаються науковці кафедри,
можна виділити розроблення:
• технологій і нормативних документів для м'ясних та
м'ясомістких продуктів;
• технології та обладнання для продуктів шкільного харчування;
• технологій м'ясних та м'ясомістких консервів в сучасному
асортименті;
• технологій сухих та вологих кормів і комбікормів для сільськогосподарських та домашніх тварин подовженого терміну зберігання;
• технологій виробництва м'ясних снеків, мікс салямі та делікатесних продуктів на основі направленої ферментації;
• технологій м'ясних та м'ясомістких напівфабрикатів, виробів кулінарних, напівфабрикатів кулінарних, страв швидкого приготування з визначеним комплексом функціональнотехнологічних характеристик та подовженим терміном зберігання;
• технологій консервування, виробництва сублімованих харчових продуктів, продуктів з дичини.
Глобалізація виробництва м'ясних продуктів потребує детальної оцінки і мінімізації ризиків щодо псування продукції в термінах їізберігання.
Кафедрою спільно з проблемною науково-дослідною лабораторією НУХТ проводяться дослідження щодо наукового обґрунтування і забезпечення якості продукції з використанням нових
напрямів і способів подовження термінів зберігання м'ясних і
м'ясомістких продуктів без використання консервантів і канцерогенів. Це дозволяє досягти, поряд з соціальним ефектом, значного економічного ефекту (мінімізація втрат на стадії виробництва,
зберігання і реалізації продукції, раціоналізація основних ресурсів і супутніх продуктів від їх переробки).
З метою підвищення ефективності використання сировинних
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ресурсів проводяться дослідження щодо цілеспрямованої модифікації функціонально-технологічних характеристик сировини і продуктів на рівні наноструктур, а саме: використання для
модифікації нанокомпозитів заданого функціонального призначення; забезпечення бактеріостатичного і бактерицидного ефектів від використання нанокомпозитів; модифікація структурномеханічних і біологічних характеристик м'ясомістких систем з регулюванням технологічних показників та активної води Aw; розроблення способів отримання натуральних харчових барвників,
гідроколоїдів і комбінованих харчових добавок з заданими на рівні наноструктур функціонально-технологічними характеристиками; розроблення способів біотехнологічної регулятивної модифікації харчових систем на основі натуральної сировини, харчових
добавок, ензимів і стартових культур.
Крім цього, проводяться дослідження щодо розроблення
ефективних способів пакування з використанням:
• газового середовища;
• вакуумування, моделюючи систему «дихання продукту»; для
м'ясних та м'ясомістких продуктів з елементів повторної
пастеризації;
• багатошарових
пакувальних
матеріалів
з
заданими
адгезійними
характеристиками,
термоусадкою,
газо- і паропроникністю, а також наявністю в упаковці
спеціалізованих «активних» захисних шарів, що виконують
функцію «активного пакування»;
• ґаджетів власне «активних упаковок» без контакту
активаторів бактерицидних і бактерицидних ефектів речовин з харчовим продуктом та їх комбінування з природними
фітонцидами (природними консервантами);
• технологій поверхневої обробки харчових продуктів
з використанням нанокомпозитів бактеріостатичної і
бактерицидної дії, фітонцидів, композицій харчових кислот
і антиоксидантів, нанесення їстівних біологічно активних
препаратів, бактеріостатиків пребіотичного спрямування.
Дослідження та розроблені методики селективного оцінювання сировини дозволили виявляти ефективні способи стандартизації характеристик основних видів м'ясної сировини і білоквмісних наповнювачів для виробництва стабільних за якістю
м'ясопродуктів.
В процесі досліджень кафедрою розроблений широкий клас
нових видів м'ясних та м'ясомістких консервів, комбінованих
м'ясопродуктів вареної групи, продуктів, що виробляються методом запікання, високотехнологічні композиції харчових безбілкових добавок цільового застосування для підвищення смакоароматичних і функціонально-технологічних характеристик
м'ясопродуктів і продуктів на м'ясній основі.
Розроблені рекомендації і технології м'ясних продуктів, спрямовані на ресурсозбереження сировинних ресурсів галузі, втому
числі з переважним вмістом в рецептурах м'яса курей бройлерів.
Кафедра активно займається впровадженням сучасних технологій і новітніх знань теорії харчування для виробництва продуктів цільового і функціонального призначення, направлених на підвищення захищення населення України від залізо- та йодоанемії,
вітамінізацію і балансування раціону населення комплексами мікронутрієнтів і білків.
За останні п'ятнадцять років викладачами кафедри опубліковано 250 статей у наукових фахових виданнях, розроблено більше
70 нормативних документів на продукти функціонального і ресурсозберігаючого спрямування, виробництво яких апробовано або
впроваджено на м'ясопереробних підприємствах галузі в більшості регіонів України.
Інтелектуальні розробки кафедри захищені 100 авторськими
свідоцтвами, 254 патентами і патентами на корисні моделі України, в розробці яких поряд з викладачами кафедри брали участь
кращі студенти і випускники Національного університету харчових технологій — сьогодення і майбутнє м'ясопереробної галузі.

