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РЕФЕРАТ
Пояснювальна  записка:  125  сторінок,  29  рисунків,  11  таблиць,  110

літературних посилань.

Кваліфікаційну  роботу  магістра  присвячено  розробці  нового  цільового

продукту  з  молочної  сироватки,  що  в  свою  чергу  зменшить  техногенне

навантаження на довкілля.

Наведено  фізико-хімічні  показники  напою  виготовленого  з  молочної

сироватки  та  фруктових  наповнювачів  у  різних  співвідношеннях,

мікробіологічні  показники  та  проведено  оцінку  стану  стічних  вод  після

вилучення з них сироватки. 

Дана біотехнологія належить до екологічної, оскільки специфікою такого

виробництва на екологічному рівні є поступове відновлення якості земельних

ресурсів,  зниження  забруднення  водойм,  збереження  локального

біорізноманіття через прості зміни в технології виробництва.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  ЕКОЛОГІЯ,  УТИЛІЗАЦІЯ,  МОЛОЧНА

СИРОВАТКА, БІОРІЗНОМАНІТТЯ.



ABSTRACT

Explanatory  note:  125 pages,  29  figures,  11  tables,  110  literary  references.

Master's qualification work is devoted to the development of a new target product

from whey, which in turn will reduce the man-made load on the environment.

The physicochemical indices of the beverage made from whey and fruit fillers

in different  ratios are given,  the microbiological parameters are evaluated and the

sewage status after the extraction of the whey is performed.

This  biotechnology  belongs  to  ecological,  since  the  specificity  of  such

production at the ecological level  is  the gradual restoration of the quality of land

resources,  reduction  of  pollution  of  reservoirs,  preservation  of  local  biodiversity

through simple changes in production technologies.

KEYWORDS:  ENVIRONMENT,  DISPOSAL,  MILK  WHEEL,

BIODIVERSITY. 


