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РЕЦЕНЗІЯ 

 

офіційного рецензента, професора кафедри біотехнології, шкіри та 

хутра Київського національного університету технологій та дизайну, 

доктора технічних наук, професора Андреєвої Ольги Адіславівни на 

дисертацію Лещишин Марини Миколаївни «Вдосконалення 

конструкторсько-технологічної підготовки взуття за індивідуальним 

замовленням в системі формування споживчої цінності виробів», 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 182 – Технології легкої промисловості 

 

Актуальність теми дисертації. Необхідність носіння комфортного 

взуття є актуальним питанням для споживача, проте, в умовах масового 

фабричного виробництва не завжди вдається задовольнити критерії комфорту 

взуття для кожного користувача у зв’язку з індивідуальними особливостями 

будови та біомеханічних характеристик його стопи. В процесі експлуатації 

взуття збереження природньої анатомічної побудови стопи у її задовільному 

функціонуванні можливе в тому випадку, якщо забезпечити зручність і 

захистити стопу від зовнішнього середовища. Значну роль у виготовленні 

взуття відіграє процес конструювання взуття з урахуванням анатомічних точок 

стопи. За будь-яких, навіть незначних відхилень стопи від нормальних 

показників виготовлене по опосередкованій формі взуття створює певний 

дискомфорт, оскільки стопа  це орган з дуже складною анатомічною 

структурою.  

Взуттєва промисловість представляє собою яскравий приклад галузі, де в 

умовах ринкової економіки йде гостра конкурентна боротьба за споживача. 

Постійно зростають вимоги до якості та дизайну взуття при одночасній 

необхідності скорочення строків розробки нових моделей. У зв’язку з гонитвою 

за модою та естетичним виглядом взуття більшість виробників в основному 

упускають найважливіші завдання: виготовити споживачам взуття, яке 

захищатиме стопу від зовнішніх впливів й буде комфортним при експлуатації.  

Виготовлення індивідуального взуття на замовлення починається з 

антропометричних обмірів стопи для подальшого проектування взуттєвої 

колодки та деталей майбутньої моделі взуття. Але для того, щоб задовольнити 

комфорт споживача, необхідно врахувати відчуття сили тиску внутрішньої 

поверхні взуття на стопу. 

На сьогоднішній день немає достатніх даних та єдиного підходу до 

визначення комфортного тиску внутрішньої поверхні взуття на стопу з 

урахуванням її анатомічних показників і психофізичних особливостей відчуття 



комфорту замовника при виготовленні різних видів взуття за індивідуальним 

замовленням, тому існує нагальна потреба у дослідженні цього питання. 

Мета роботи присвячена вдосконаленню конструкторсько-технологічної 

підготовки взуття за індивідуальним замовленням в системі формування 

споживчої цінності виробів з урахуванням особливостей форми стопи і відчуття 

комфорту споживача. 

Наукова новизна отриманих результатів. Автором розширено 

уявлення про вдосконалення технологічного процесу індивідуального 

виготовлення взуття на замовлення з вкладними гігієнічними засобами для 

зберігання взуття. 

Розроблено конструкцію макета-трансформера взуття, новизна якого 

підтверджена патентом на корисну модель; розроблені конструкції вкладних 

гігієнічних устілок підтверджені трьома патентами на корисну модель та одним 

патентом на винахід, а також дезодоруючий засіб, підтверджений патентом на 

корисну модель; розроблений технологічний процес виготовлення вкладних 

гігієнічних устілок з твердотільними вставками, отриманими з лікарських трав 

чебреця та шавлії. 

Практичне значення одержаних результатів безсумнівне. Автором 

проаналізовано та обгрунтовано методи підвищення конструкторсько-

технологічної підготовки виготовлення комфортного взуття за індивідуальним 

замовленням. 

Під час проведених досліджень розроблено та опубліковано три патенти 

України на корисну модель та патент України на винахід. Результати роботи 

впроваджено у навчальний процес на кафедрі конструювання і технології 

виробів зі шкіри зі спеціальності 182 – Технології легкої промисловості (освітні 

програми «Індустрія моди» і «Проектування взуття та галантерейних виробів»). 

Результати досліджень апробовані шляхом дослідного носіння виробів у ТОВ 

«ТТВК». 

Репрезентативність результатів дослідження базується на вдалому 

плануванні наукових досліджень із застосуванням комплексного підходу, на 

використанні сучасних методик, достатній кількості й тривалості спостережень, 

адекватній статистично-математичній обробці отриманих результатів, що 

дозволило ґрунтовно аргументувати положення та висновки дисертаційної 

роботи. 

Аналіз змісту дисертації. Дисертаційна робота містить вступ, п’ять 

розділів із висновками, загальні висновки, список використаних джерел, 

додатки. Загальний обсяг дисертації становить 233 сторінки, у тому числі 128 

рисунків, 63 формули, 29 таблиць. Список використаних джерел становить 150 

позицій. Додатки займають 26 сторінок. 

У вступі (ст. 19-25) наведені дані про актуальність дослідження, зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, висвітлені мета та завдання 

досліджень, наукова новизна одержаних результатів, їх практична значимість, 

відомості про апробацію результатів дисертації та публікації. 

Розділ 1 «Аналітичний огляд методів у виробництві взуття за 

індивідуальним замовленням» (ст. 26-58). Слід зазначити глибину огляду 

літератури, в якому проаналізовано системи та методи дослідження форми і 

стану стопи, проектування взуття і колодок. Розглянуто технічні засоби 



конструкторсько-технологічної підготовки колодок відповідно до форми стопи 

замовника. Проаналізовано вибір матеріалів у виробництві взуття за 

індивідуальним замовленням та вкладні гігієнічні устілки, які 

використовуються у взутті за індивідуальним замовленням. 

Проведений аналіз літературних джерел дозволив здобувачеві зробити 

висновок про пріоритетність обраного напряму наукової роботи. Розділ 

заслуговує позитивної оцінки. 

Розділ 2 «Опис використаних при проведенні досліджень методів, 

лабораторного обладнання і матеріалів» (ст. 59-91) містить програму 

досліджень, яка відповідає меті та завданням роботи. Представлена узагальнена 

інформація про етапи, об’єкти, методи та обсяг досліджень. 

В розділі детально описано обладнання для визначення тиску взуття на 

стопу, використані технології для виготовлення індивідуальних накладок на 

колодку, методи проектування внутрішньої форми взуття і технологічного 

оснащення, експериментальне обладнання для дослідження матеріалів у 

виробництві комфортного й ексклюзивного взуття.  

Числові розрахунки здійснено з використанням програми Microsoft Office 

Excel 2016, математичне моделювання проведено за допомогою Mathcad 15.  

Розділ 3 «Дослідження впливу геометричних параметрів верху взуття на 

відчуття комфорту замовника» (ст. 92-124). В розділі наведено результати 

математичної моделі силової взаємодії верху макета-трансформера взуття і 

стопи споживача, яка враховує геометричні параметри та фізико-механічні 

властивості елементів системи «верх взуття-стопа». Показані результати 

проведеного двофакторного експерименту другого порядку в залежності від 

тиску в антропометричних точках тиску підйому та висоти п’ятки стопи.  

На підставі порівняльного аналізу результатів антропометричних 

досліджень стоп і суб'єктивних відчуттів комфортності взуття обґрунтовано 

доцільність удосконалення процесу проектування взуття за індивідуальним 

замовленням з використанням універсального макета-трансформера взуття. 

Розділ 4 «Дослідження технологічного процесу індивідуального 

виготовлення комфортного взуття на замовлення» (ст. 125-169). В розділі 

створена структурна модель процесу розробки раціональної внутрішньої форми 

взуття за індивідуальним замовленням. Запропонована послідовність 

коригування форми колодок за допомогою твердотільного моделювання в 

середовищах САПР Delcam Crispin, LastMaker і Power Shape, що дозволяє 

здійснити конструкторсько-технологічну підготовку для виготовлення 

коригуючих накладок методом 3D друку. Наведено результати 

експериментальних досліджень пластикових матеріалів для виготовлення 

накладок за допомогою 3D друку, а також результати фізико-механічних 

властивостей натуральних шкір різних видів (флотар, виросток, крокодил, 

пітон, страус, ігуана). За результатами досліджень виготовлено чоловічі 

напівчеревики з подовженими берцями зі шкури виростка та чоловічі 

напівчеревики з настрочними берцями зі шкури пітона. Випробування 17 пар 

цього взуття в умовах масових маркетингових заходів компанії ТОВ «ТТВК» 

пройшло успішно. Співробітники компанії зазначили підвищений комфорт 

взуття. 



Розділ 5 «Розробка вкладних гігієнічних устілок з твердотільними 

включеннями лікарських рослин антимікробної дії» (ст. 170-190) містить 

результати експериментальних досліджень щодо пригнічення росту грам-

негативних культур Staphylococcus aureus, P.aeruginosa, K.pneumoniae водними 

розчинами чебрецю та шавлії, конструкції і технологічний процес розробки 

засобів для зберігання взуття. Крім того, представлені результати досліджень 

вкладних гігієнічних засобів на підставі оцінювання показниів паропроникності 

та вмісту вологи. Встановлено, що завдяки таблетованим вставкам вкладні 

гігієнічні устілки підвищують антибактеріальну властивість та дезодоруючі 

характеристики у внутрішньому просторі взуття, що підвищує споживчу 

цінність індивідуальних виробів. 

Висновки. У висновках (ст. 191-193) викладено здобуті у дисертації 

найбільш важливі наукові та практичні результати, які висвітлюють успішне 

вирішення поставлених здобувачем наукових завдань. 

Список використаних джерел (ст.194-207) містить 150 літературних 

посилань. 

Додатки (ст.208-233). Наведені у роботі 15 додатків містять інформацію 

щодо друкованих робіт здобувача, розрахункові дані проведених досліджень, 

акти впровадження результатів у виробництво та навчальний процес кафедри 

конструювання і технології виробів із шкіри Київського національного 

університету технологій та дизайну. Випробування виготовлених 

індивідуальних пар взуття та ефективність вкладних гігієнічних устілок 

підтверджена дослідним носінням співробітниками головного офісу компанії 

ТОВ «ТТВК». 

Повнота викладу основних результатів. За матеріалами дисертації 

«Вдосконалення конструкторсько-технологічної підготовки взуття за 

індивідуальним замовленням в системі формування споживчої цінності 

виробів» опубліковано 27 наукових робіт, серед них 2 статті, які входять до 

бази даних Scopus (серед них 1 одноосібна), 6 статей у фахових виданнях 

України (серед них 4 одноосібно), 5 патентів України на корисну модель, 1 

патент України на винахід, 13 тез доповідей на наукових конференціях (серед 

них 7 одноосібно). 

Оцінюючи дисертаційну роботу Лещишин М.М. в цілому позитивно, 

вважаю за необхідне висловити такі зауваження та пропозиції: 

1. На мою думку, в роботі слід було б зазначити, для якої статево вікової 

групи розроблено макет-трансформер взуття? 

2. Чому пропонується конструкція макета-трансформера взуття саме 

закритого типу?  

3. Чи можливе виготовлення макета без носкової частини? 

4. Яким чином обрано досліджувані комфортні параметри стопи, 

відповідно до яких визначено комфортний тиск? Чому дорівнює похибка думок 

чоловіків різного віку? 

5. У роботі розроблено вкладні гігієнічні устілки, а чи можливе їх 

використання під час носіння взуття? 

6. Чи проводилось повторне тестування з вимірювання тиску вже на 

готовому взутті і чи відрізняються такі результати від результатів, одержаних 

на макеті-трансформері? 



ВИСНОВОК. наказу МОН України № 44 від 12 січня 2022р.  

Дисертаційна робота Лещишин Марини Миколаївни «Вдосконалення 

конструкторсько-технологічної підготовки взуття за індивідуальним 

замовленням в системі формування споживчої цінності виробів», представлена 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 182 – 

Технології легкої промисловості, є завершеною науковою працею. Викладені в 

роботі основні положення, обґрунтування, результати експериментальних 

досліджень та висновки є особистим здобутком автора. 

За своєю актуальністю, методичним рівнем планування та проведення 

досліджень, науковою новизною та практичним значенням отриманих 

результатів робота відповідає вимогам МОН України до дисертацій доктора 

філософії, а її автор Лещишин Марина Миколаївна заслуговує на присвоєння 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 182 – Технології легкої 

промисловості. 
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