
особливо молодшого шкільно�
го віку.

4. Виявлено вплив факторів
"умови для фізичного вихован�
ня" у закладі та "оцінка якості
уроку фізичного виховання" на
такі показники здоров'я учнів,
як функціональні можливості
серцево�судинної (p<0,01),
кардіореспіраторної (p<0,001)
та вегетативної нервової
(p<0,05) систем, адаптаційно�
резервні можливості організму
(p<0,05). Ізольована дія чинни�
ка "умови для фізичного вихо�
вання" впливає (p<0,05) на рі�
вень функціональних можливо�
стей серцево�судинної систе�
ми (12,4±1,5% загальної дис�
персії), а також на адаптацій�
но�резервні можливості орга�
нізму (10,3±1,5%). Ізольована
дія чинника "якість проведення
уроку фізкультури" впливає
(p<0,05) на рівень резистент�
ності до гіпоксії (36,5±1,2% за�
гальної дисперсії) та функціо�
нування вегетативної нервової
системи (8,8±1,6%).
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учасний розвиток ринку харчових
подуктів та продуктів спеціального діє�
тичного споживання неможливий без
інформації про поживну та енергетичну
цінність продовольчої сировини та хар�
чових продуктів. Проблемі вивчення хі�
мічного складу харчової продукції нада�
ється великого значення в усіх розвине�
них країнах, де постійно розробляються
і широко впроваджуються нові техноло�
гії виробництва, розширюється асорти�
мент, використовується нова та нетра�
диційна сировина, різні суміші, харчові
добавки, композиції тощо. 

Нині, коли харчова продукція залуче�
на до глобальної системи торгівлі, по�
треба у таких знаннях постійно зростає.
Для того, щоб мати необхідну інформа�
цію, потрібно отримати дані щодо хіміч�
ного складу харчових продуктів.

Перші таблиці хімічного складу харчо�
вих продуктів, складені за редакцією
А.А. Покровського, датуються 1976 ро�
ком [1]. За три роки вийшов у світ ана�
логічний довідник [2], ще за вісім років з
появою нових видів продуктів довідник
(у двох частинах) було перероблено і
доповнено [3, 4]. Проте викладені у цих
довідниках дані не враховували їхні се�
зонні та географічні варіації (коливан�
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FOR THE ISSUE ON THE CREATION OF TABLE FOR CHEMI�
CAL CONTENT OF MILK AND UKRAINIAN DAIRY PRODUCE

Gulich M.P., Yemchenko N.L., Verchenko T.V.,
Yatchenko Е.O., Olshevska O.D., Yermolenko V.P.,

Moiseyenko I.Ye.

ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ ХІМІЧНОГО
СКЛАДУ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ТАБЛИЦ ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Гулич М.П., Емченко Н.Л., Верченко Т.В., Ятченко Е.О.,
Ольшевская О.Д., Ермоленко В.П., Моисеенко И.Е.
Целью данной работы было проведение исследований
микронутриентного состава молока и молокопродуктов
отечественного производства разных торговых марок,
произведенных в разных регионах Украины. В связи с особым
значением в жизнедеятельности человека микронутриентов и их
значительно большую изменчивость в пищевых продуктах по
сравнению с макронутриентами (белком, жиром, углеводами)
исследовали содержание в молоке и молокопродуктах
эссенциальных макроэлементов (Са, Мg, P, К, Na),
микроэлементов (Fe, Cu, Zn) и наиболее характерных для этих
продуктов витаминов А и С. Полученные нами результаты
содержания микронутриентов были систематизированы по
конкретным продуктам (полученному по различным технологиям
молоку, кефиру, био:кефиру, сметане) в порядке уменьшения их
жирности. Разработку таблиц начали с раздела "Молоко и
молокопродукты", так как молоко — один из стратегических
продуктов в питании населения Украины. Проведенные
исследования положены в основу создания таблиц химического
состава украинских пищевых продуктов.

5  Довкілля та здоров’я № 1�2012
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ня), тобто особливості кожної з
республік СРСР. Крім того, за
23 роки від останнього видання
таблиць змінилась екологія, що
призвело до ерозії, закислення
та збіднення ґрунтів, а відтак —
до зміни хімічного складу с/г
продукції та кормів; змінився
асортимент харчових продук�
тів, впроваджено нові техноло�
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гії їх отримання. Все це зумо�
влює необхідність створення
нових таблиць хімічного складу
цих продуктів. У Росії такі та�
блиці вийшли друком ще 2002
року [5]. Назріла потреба ство�
рення подібного довідника й
для України.

Мета цієїї роботи полягала у
проведенні досліджень мікро�

нутрієнтного складу молока і
молокопродуктів вітчизняного
виробництва для створення та�
блиць хімічного складу укра�
їнських харчових продуктів. Такі
таблиці не можуть бути резуль�
татом роботи одного дослід�
ницького колективу. У розробці
попередніх таблиць брали
участь близько 60 науково�дос�

FOR THE ISSUE ON THE CREATION OF TABLE
FOR CHEMICAL CONTENT OF MILK AND 
UKRAINIAN DAIRY PRODUCE.
Gulich M.P., Yemchenko N.L., Verchenko T.V.,
Yatchenko Е.O., Olshevska O.D., 
Yermolenko V.P., Moiseyenko I.Ye.
The objective of this work was a study on the
micronutrient composition of milk and dairy produce
of home production, of different trade marks from
different regions of Ukraine. Taking into account 
a special role of the micronutrients in a human vital
activity and their significantly larger mutability in the
foodstuffs in comparison with the macronutrients
(protein, fat, carbohydrates) we studied the content

of the essential macroelements (Ca, Mg, P, K, Na),
microelements (Fe, Cu, Zn), and vitamins A and C
which were the most typical for those products.
Obtained results on the micronutrient content 
determination were systematized according to the
concrete products (milk, obtained by different 
technologies, kefir, bio:kefir, sour cream) 
in a decreasing order of their fattiness. Elaboration 
of the tables we began from the chapter "Milk and
Dairy Products" because milk is one of the strategic
products in the nutrition of the population 
of Ukraine. On the basis of the performed 
investigations we only began to create the tables on
chemical composition of the Ukrainian foodstuffs.

Порівняльний аналіз вмісту мінеральних речовин у молоці і молокопродуктах 
з довідниковими даними 1987 та 2002 років

Примітка:* — відсутність даних.
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Молоко пастеризоване 1% (нежирне) 90 126 126 16 15 15 87 95 95 0,1 0,1 0,1

Молоко пастеризоване 1,5% 90 120 120 16 14 14 93 90 90 0,15 0,060 0,1

Молоко пастеризоване 2,5% 113 120 120 17 14 14 89 90 90 0,1 0,060 0,1

Молоко пастеризоване 3,2% 113 120 120 17 14 14 89 90 90 0,1 0,060 0,1

Молоко суперпастеризоване 2,5% 92 �* � 15 � � 90 � � 0,1 � �

Молоко суперпастеризоване 3,2% 92 � � 15 � � 90 � � 0,1 � �

Молоко стерилізоване 2,5% 115 � 120 9 � 14 90 � 90 0,2 � 0,1

Молоко стерилізоване 3,2% 115 121 121 9 14 14 90 91 91 0,1 0,1 0,1

Молоко пряжене 2,5% 120 � � 15 � � 91 � � 0,08 � �

Молоко пряжене 3,2% 120 � � 15 � � 91 � � 0,08 � �

Молоко пряжене 4% 120 � 124 15 � 14 91 � 92 0,07 � 0,1

Кефір 0% (нежирний) 106 126 126 12 15 15 90 95 95 0,1 0,1 0,1

Кефір 1,0% 113 � 120 12 � 14 90 � 90 0,1 � 0,1

Кефір 2,5% 113 � 120 13 � 14 90 � 90 0,1 � 0,1

Кефір 3,2% 113 120 120 13 14 14 90 95 95 0,1 0,1 0,1

Біо�кефір 0,05% (нежирний) 90 � � 18 � � 89 � � 0,01 � �

Біо�кефір 1% 110 � � 18 � � 90 � � 0,44 � �

Біо�кефір 2,5% 100 � � 18 � � 90 � � 0,07 � �

Біо�кефір 3,2% 100 � � 18 � � 95 � � 0,04 � �

Сметана 15% 86 � 88 11 � 9 60 � 61 0,14 � 0,2

Сметана 20% 86 86 86 11 8 8 60 60 60 0,14 0,2 0,2

Сметана 25% 86 84 84 11 8 8 60 60 60 0,14 0,3 0,3
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лідних інститутів СРСР. Тому на�
ми лише започатковано ство�
рення таблиць хімічного складу
вітчизняних харчових продук�
тів. Їх розробку ми розпочали з
розділу "Молоко і молокопро�
дукти", оскільки молоко — один
зі стратегічних продуктів у хар�
чуванні населення України. 

Матеріали та методи. Про�
ведено дослідження хімічного
складу молока і кисломолочних
продуктів різних торгових ма�
рок ("Добриня", "Ромол", "DA�
NON", "Злагода", "Кагма", "Во�
лошкове поле", "Веселий мо�
лочник", "Слов'яночка", "На
здоровье", "Фаворит", "Люба�
ва", "Галичина", "Гармонія",
"Простоквашино", "Білосвіт",
"Гурманіка", "ФАНІ", "Щодня",
"Яготинське", "President", "Лак�
тонія"), вироблених у різних ре�
гіонах України: північно�східно�
му, східному, південному, захід�
ному, центральному і централь�
но�східному [6]. Робота викону�

валася спільно зі Спілкою мо�
лочних підприємств України.

Зважаючи на особливу роль у
життєдіяльності людини мікро�
нутрієнтів та їхню значно більшу
мінливість у харчових продук�
тах, порівняно з макронутрієн�
тами (білком, жиром, вуглево�
дами), досліджували вміст у
молоці і молокопродуктах есен�
ціальних мікроелементів (Са,
Мg, P, К, Na), мікроелементів
(Fe, Cu, Zn) та найбільш харак�
терних для цих продуктів віта�
мінів А і С. 

Методи визначення мікрону�
трієнтів були максимально на�
ближеними до тих, які викори�
стовувалися при створенні
таблиць 1987 р., що було
необхідно для порівняння отри�
маних нами фактичних даних з
довідниковими [3�5]. Примі�
ром, кальцій і магній визначали
за методом комплексономе�
тричного титрування з індика�
тором кислотним хром�темно�
синім; К, Na — методом фото�
метрії полум'я на полуменево�
му фотометрі ФПЛ�1; фосфор
— за фотометричним методом
(з утворенням фосфорномоліб�
денової сині); залізо — за фо�
тометричним методом з о�фе�
нантроліном, а вітамін С — за
титриметричним методом з ре�
активом Тільманса. На відміну
від методів, що застосовували�
ся понад 20 років тому, для виз�
начення вітаміну А застосували
високоефективну рідинну хро�
матографію (ВЕРХ, хромато�
граф Agilent Technologies 1200
Series), а визначення міді і цин�
ку проводили за методом ін�
версійної вольт�амперометрії
на аналізаторі АВА�1.

Результати дослідження та
їх обговорення. Отримані на�
ми результати визначення вмі�
сту мікронутрієнтів було систе�
матизовано за конкретними
продуктами (молоком, отрима�
ним за різними технологіями,
кефіром, біо�кефіром, смета�
ною) у порядку зниження їхньої
жирності. Ці дані було викори�
стано для проведення порів�
няльного аналізу мікронутрі�
єнтного складу молока і молоч�
них продуктів вітчизняного ви�
робництва сучасного ринку Ук�
раїни з довідниковими даними
минулих років (табл. 1, 2), які
лягли в основу проекту таблиць
хімічного складу розділу "Мо�
локо і молочні продукти".
Необхідно відзначити, що мідь і
цинк не включались у виданнях
таблиць 1987 та 2002 років, але
у результаті досліджень, прове�
дених останніми роками, дове�

дено їхню надзвичайну роль як
есенціальних біометалів у жит�
тєдіяльності організму. Отри�
мані результати визначення цих
металів представлено у табл. 3.

Отримані для кожного про�
дукту варіаційні ряди даних
проходили статистичну оброб�
ку. Розраховувалося середньо�
арифметичне значення показ�
ника (χ) його середньоквадра�
тичне відхилення (СКВ) (Sr) та
відносне середньоквадратич�
не відхилення (Sвідн), або ва�
ріабельність даних, яка cклада�
ється з методичної, біологічної
та технологічної варіабельності
[5]. Перша з них обумовлюєть�
ся методичною достовірністю
аналітичних методів. Відомо
[5], що для К, Na, Са, Мg і P при
вмісті їх у продукті від 0,1% до
1,0% варіабельність у се�
редньому становить 13%, для
концентрацій нижче 0,01% (10
мг%) — 21% і більше; для віта�
мінів — 17%. Загалом, чим
менша концентрація компо�
ненту, тим більше СКВ, причо�
му, за правилом Горвитця, ця
залежність логарифмічна.

Біологічна варіабельність для
продукції тваринництва відоб�
ражає особливості породи тва�
рин, їхнього годування, кормів
тощо. Для мінеральних речовин
біологічна мінливість приблиз�
но вдвічі більша за методичну
[5] і загалом може сягати для
концентраційних рівнів визна�
чуваних компонентів >0,1% —
26%, для рівнів 0,1�0,01% —
36%, а для більш низьких кон�
центрацій — до 42%. 

Третя складова загальної ва�
ріабельності даних обумовлю�
ється технологічною особливі�
стю виробництва молока і мо�
локопродуктів та умовами їх
зберігання. Найбільше вона
позначається на вмісті у цих
продуктах вітаміну С. Його ва�
ріабельність може сягати 60%.
Треба зазначити, що за таких
умов проведення визначень,
коли досліджуються продукти з
усієї України різних виробників,
різних партій і у різний час, от�
римана варіабельність даних
нашого проекту таблиць хіміч�
ного складу молока і молочних
продуктів є загальною варіа�
бельністю. Результати розра�
хунків загальної варіабельності
представлено у табл. 4. Для
порівняння там же наведені
узагальнені дані з загальної ва�
ріабельності російських про�
дуктів харчування за табли�
цями 2002 року [5].

Як видно з таблиці, загальна
варіабельність отриманих на�
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Таблиця 1 
вітчизняного виробництва 

Na, мг% K, мг% 
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8
7
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,
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0

0
2
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58 52 52 130 152 152

58 50 50 130 146 146

58 50 50 130 146 146

58 50 50 130 146 146

58 � � 130 � �

58 � � 130 � �

58 � 50 130 � 146

58 50 50 130 146 146

58 � � 130 � �

58 � � 130 � �

58 � 50 130 � 146

60 52 52 135 152 152

58 � 50 135 � 146

58 � 50 135 � 146

58 50 50 130 146 146

58 � � 130 � �

58 � � 130 � �

58 � � 130 � �

58 � � 130 � �

40 � 40 100 � 116

40 35 35 100 109 109

40 35 35 100 100 100

5*
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ми даних зростає зі зменшен�
ням вмісту у молоці і молоко�
продуктах досліджуваного
мікронутрієнта. У більшості
випадків вона не перевищує
загальну варіабельність да�
них російських таблиць [5], а
у деяких випадках (Ca, P, Zn)
— і значно нижча за неї. Ви�
щий за наведений у російсь�
ких таблицях [5] рівень варіа�
бельності зафіксовано для
заліза та міді. При цьому слід
відзначити, що у таблицях [5]
ця величина вказана як усе�
реднена для усіх продуктів.
Вона не деталізована для та�
ких низьких концентраційних
рівнів мікронутрієнтів, які ми
маємо для молока і молоко�
продуктів. Проте, зважаючи
на логарифмічну залежність
варіабельності даних вмісту
компонентів у харчових про�
дуктах від їх концентрації, ве�
личини загальної варіабель�
ності вмісту заліза і міді мож�
на вважати прийнятними. Від�
носно висока варіабельність
вмісту у цих продуктах маг�
нію, очевидно, зумовлена її
методичною складовою.
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Відповідність отриманих на�
ми даних щодо загальної варіа�
бельності вмісту мікронутрієн�
тів у молоці і молокопродуктах
даним російських таблиць [5]
свідчить про їхню достовірність
і можливість подання їх як про�
екту таблиць хімічного складу
харчових продуктів України
розділу "Молоко і молокопро�
дукти" (табл. 5).
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Таблиця 2
Порівняльний аналіз вітамінного складу молока і молокопродуктів вітчизняного 

виробництва з довідниковими даними 1987 та 2002 років

Назва зразка

Вітаміни 

А, мг% С, мг% 

Отримане
значення

Дані
довідника,

1987 р.

Дані
довідника,

2002 р.

Отримане
значення

Дані
довідника,

1987 р.

Дані
довідника,

2002 р.

Молоко пастеризоване 1% (нежирне) Сл. Сл. 0 0,2 0,4 1,3

Молоко пастеризоване 1,5% 0,01 0,01 0,01 0,4 1,3 1,3

Молоко пастеризоване 2,5% 0,04 0,02 0,02 1,1 1,3 1,3

Молоко пастеризоване 3,2% 0,02 0,02 0,02 1,1 1,3 1,3

Молоко суперпастеризоване 2,5% 0,02 � � 0,3 � �

Молоко суперпастеризоване 3,2% 0,02 � � 0,4 � �

Молоко стерилізоване 2,5% 0,01 � 0,01 0,3 � 0,6

Молоко стерилізоване 3,2% 0,02 0,02 0,015 0,3 0,6 0,6

Молоко пряжене 2,5% 0,02 � � 0,3 � �

Молоко пряжене 3,2% 0,02 � � 0,3 � �

Молоко пряжене 4% 0,02 � 0,03 0,55 � 0,3

Кефір 0% (нежирний) Сл. Сл. 0 0,6 0,7 0,7

Кефір 1,0% 0,01 � 0 0,6 � 0,7

Кефір 2,5% 0,02 � 0,02 0,7 � 0,7

Кефір 3,2% 0,02 0,02 0,02 0,8 0,7 0,7

Біо�кефір 0,05% (нежирний) Сл. � � 0,45 � �

Біо�кефір 1% 0,01 � � 0,9 � �

Біо�кефір 2,5% 0,4 � � 1,0 � �

Біо�кефір 3,2% 0,02 � � 0,7 � �

Сметана 15% 0,1 � 0,1 0,55 � 0,4

Сметана 20% 0,1 0,15 0,15 0,55 0,3 0,3

Сметана 25% 0,1 0,17 0,17 0,55 0,3 0,3

Мікронутрієнти
Вміст у

продукті,
мг%

Загальна
варіабельність

даних проекту, %

Загальна варіабельність
даних російських
продуктів, % [5]

Кальцій ≈100 14,2 31�41

Магній 10�20 49,2 > 41

Натрій ≈127 19 30�40

Калій ≈56 15 30�40

Фосфор ≈100 3,8 31�41

Залізо <0,1 62,8 48* (<10 мг%)

Мідь <0,01 54,4 48* (<10 мг%)

Цинк ≈0,03 15,5 48* (<10 мг%)

Вітамін А 0,02 37,8 39

Вітамін С 0,5�1,0 40,0 44

Примітка: * — дані наведені для концентраційного рівня <10 мг%.

Таблиця 4
Варіабельність даних проекту таблиць
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Продукт Са,
мг%

Мg,
мг%

P,
мг%

Fe,
мг%

Na,
мг%

K,
мг%

Cu,
мг%

Zn,
мг%

Віт. А,
мг%

Віт. С,
мг%

Молоко пастеризоване1% (нежирне) 90 16 87 0,1 58 130 0,015 0,30 0,01 0,2
Молоко пастеризоване 1,5% 90 16 93 0,15 58 130 0,015 0,20 0,01 0,4
Молоко пастеризоване 2,5% 113 17 89 0,1 58 130 0,015 0,30 0,04 1,1
Молоко пастеризоване 3,2% 113 17 89 0,1 58 130 0,015 0,30 0,02 1,1
Молоко селянське
суперпастеризоване 2,5% 92 15 90 0,1 58 130 0,01 0,38 0,02 0,30

Молоко селянське
суперпастеризоване 3,2% 92 15 90 0,1 58 130 0,01 0,38 0,02 0,40

Молоко стерилізоване 2,5% 115 9 90 0,2 58 130 0,01 0,30 0,01 0,30
Молоко стерилізоване 3,2% 115 9 90 0,1 58 130 0,01 0,30 0,02 0,30
Молоко пряжене 2,5% 120 15 91 0,08 58 130 0,025 0,37 0,02 0,30
Молоко пряжене 3,2% 120 15 91 0,08 58 130 0,015 0,37 0,02 0,30
Молоко пряжене 4% 120 15 91 0,07 58 130 0,010 0,37 0,02 0,55
Кефір 0% (нежирний) 106 12 90 0,1 60 135 0,01 0,35 0,01 0,6
Кефір 1,0% 113 12 90 0,1 58 135 0,01 0,31 0,01 0,6
Кефір 2,5% 113 13 90 0,1 58 135 0,01 0,31 0,02 0,7
Кефір 3,2% 113 13 90 0,1 58 130 0,01 0,31 0,02 0,8
Біо�кефір 0,05% (нежирний) 90 18 89 0,01 58 130 0,013 0,40 0,01 0,45
Біо�кефір 1% 110 18 90 0,44 58 130 0,013 0,32 0,01 0,9
Біо�кефір 2,5% 100 18 90 0,07 58 130 0,013 0,34 0,4 1,0
Біо�кефір 3,2% 100 18 95 0,04 58 130 0,013 0,46 0,02 0,7
Сметана 15% 86 11 60 0,14 40 100 0,01 0,36 0,10 0,55
Сметана 20% 86 11 60 0,14 40 100 0,01 0,33 0,10 0,55
Сметана 25% 86 11 60 0,14 40 100 0,01 0,33 0,10 0,55

Таблиця 5
Проект таблиці мікронутрієнтного складу молока і молокопродуктів вітчизняного виробництва

Назва зразка

Біогенні метали

Сu, мг% Zn, мг%
Отримане
значення

Отримане
значення

Молоко пастеризоване 1% (нежирне) 0,015 0,30

Молоко пастеризоване 1,5% 0,015 0,20

Молоко пастеризоване 2,5% 0,015 0,30

Молоко пастеризоване 3,2% 0,015 0,30

Молоко суперпастеризоване 2,5% 0,01 0,38

Молоко суперпастеризоване 3,2% 0,01 0,38

Молоко стерилізоване 2,5% 0,01 0,30

Молоко стерилізоване 3,2% 0,01 0,30

Молоко пряжене 2,5% 0,025 0,37

Молоко пряжене 3,2% 0,015 0,37

Молоко пряжене 4% 0,010 0,37

Кефір 0% (нежирний) 0,01 0,35

Кефір 1,0% 0,01 0,31

Кефір 2,5% 0,01 0,31

Кефір 3,2% 0,01 0,31

Біо�кефір 0,05% (нежирний) 0,013 0,40

Біо�кефір 1% 0,013 0,32

Біо�кефір 2,5% 0,013 0,34

Біо�кефір 3,2% 0,013 0,46

Сметана 15% 0,01 0,36

Сметана 20% 0,01 0,33

Сметана 25% 0,01 0,33

Таблиця 3
Біогенні метали молока і молокопродуктів вітчизняного

виробництва
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