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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 

 

 

Автором проведено ґрунтовний аналіз класичних і сучасних технологічних 

рішень вдосконалення комфортності виготовлення взуття за індивідуальним 

замовленням з метою вдосконалення конструкторсько-технологічної підготовки 

взуття за індивідуальним замовленням, з урахуванням особливостей форми 

стопи і відчуття комфорту споживача. 

За результатами проведених досліджень і аналізу їх результатів обрані 

об’єкти, сформульовані мета, наукова новизна і завдання досліджень. 

Результати виконаних в роботі досліджень є актуальним і сучасним 

підходом щодо встановлення закономірностей вдосконалення технологічного 

процесу індивідуального виготовлення комфортного взуття з вкладними 

гігієнічними устілками, на основі коригування форми колодки накладними 



елементами, отриманими за технологією 3D друку, і використання гігієнічних 

властивостей лікарських трав. 

В роботі розроблена конструкція макета-трансформера взуття, яка 

дозволяє передати стопі відчуття повноцінного взуття, визначити обхватні 

антропометричні параметри стопи використовуючи комп’ютерну систему з 

мікроконтролером Arduino Uno і резистивними датчиками сили FSR402; 

математична модель силової взаємодії верху макета-трансформера взуття і стопи 

споживача, яка враховує геометричні параметри і фізико-механічні властивості 

елементів системи «верх взуття - стопа»; визначені взаємозалежності між тиском 

на стопу, співвідношенням геометричних параметрів верху взуття і стопи і 

відчуттям рівня комфорту взуття; встановлені взаємозалежності між 

напруженнями і деформацією при розтяганні і визначено межу міцності зразків 

пластикових матеріалів для коригувальних накладок, отриманих методом 3D 

друку; визначені закономірності інгібуючого впливу водних екстрактів чебрецю 

і шавлії на приріст біомаси грам-негативних бактерій в планктонній культурі. 

Застосування запропонованого макета-трансформера взуття з 

використанням комп’ютерної установки на базі мікроконтролера Arduino Uno, 

запропонований метод коригування форми колодки, на основі індивідуальних 

параметрів стопи замовника, за допомогою накладок, виготовлених з 

використанням технології 3D друку в роботі, дозволили автору дослідити 

комфортний тиск верху індивідуального взуття на стопу, розробити нові і 

сучасні конструкції модного і комфортного взуття, та впровадити сучасні і 

сміливі ідеї у виробничий процес та провести дослідне носіння виробів в ТОВ 

«ТТВК». 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у встановленні 

закономірностей вдосконалення технологічного процесу індивідуального 

виготовлення комфортного взуття з вкладними гігієнічними устілками, на основі 

коригування форми колодки накладними елементами, отриманими за 

технологією 3D друку, і використання гігієнічних властивостей лікарських трав. 

При цьому вперше: розроблена математична модель силової взаємодії верху 

макета-трансформера взуття і стопи споживача, яка враховує геометричні 



параметри і фізико-механічні властивості елементів системи «верх взуття - 

стопа»; визначені взаємозалежності між тиском на стопу, співвідношенням 

геометричних параметрів верху взуття і стопи і відчуттям рівня комфорту взуття; 

встановлені взаємозалежності між напруженнями і деформацією при розтяганні 

і визначено межу міцності зразків пластикових матеріалів для коригувальних 

накладок, отриманих методом 3D друку; визначені закономірності інгібуючого 

впливу водних екстрактів чебрецю і шавлії на приріст біомаси грам-негативних 

бактерій в планктонній культурі. Удосконалено: метод визначення комфортного 

рівня тиску верху взуття на стопу за допомогою макета-трансформера з 

датчиками сили, з’єднаними з комп’ютерною вимірювальною системою; метод 

коригування форми колодки, на основі індивідуальних параметрів стопи 

замовника, за допомогою накладок, виготовлених з використанням технології 3D 

друку. Набуло подальшого розвитку: визначення зміни при формуванні лінійних 

розмірів деталі союзки з шкіри виросток на існуючій та коригованій накладкою 

колодках, і коефіцієнта коригування затягувальної кромки індивідуальної 

конструкції моделі взуття для окремого замовника; визначення фізико-

механічних властивостей шкір екзотичних тварин для верху комфортного взуття; 

визначення показників паропроникності і вологовмісту вкладних гігієнічних 

устілок з таблетованими рослинними вставками і встановлення їх відповідності 

нормативним вимогам. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

виготовлення взуття за індивідуальним замовленням з підвищеним комфортом, 

при використанні макета-трансформера і запропонованої автором технології 

коригування колодки накладками виготовленими методом 3D друку, дана 

технологія дозволяє скоротити термін виготовлення індивідуального взуття та 

зменшити витрати на виготовлення нової колодки в порівнянні з методом 

фрезерування чи 3D друку нової колоди. 

Достовірність отриманих результатів забезпечена використанням 

сучасного експериментального обладнання, а також математичних методів 

планування і статистичною обробкою отриманих експериментальних даних. 



Результати роботи дисертанта впроваджено у навчальний процес 

підготовки фахівців кафедри КТВШ за спеціальністю 182 – Технології легкої 

промисловості, освітніми програмами «Індустрія моди» та «Проектування взуття 

та галантерейних виробів» Київського національного університету технологій та 

дизайну. Випробування виготовлених індивідуальних пар взуття, виготовлених 

з шкіри пітона, з використанням коригованих колодок (у кількості 17 пар), 

проведене ТОВ «ТТВК» засвідчили підвищену комфортність взуття. 

Ефективність вкладних гігієнічних устілок підтверджена дослідним носінням 

співробітниками головного офісу компанії ТОВ «ТТВК» (кількість виготовлених 

засобів – 55 пар), користувачі зазначили покращення гігієнічного та 

дезодоруючого ефекту внутрішнього простору взуття. 

Положення та найвагоміші результати за темою дисертаційної роботи 

опубліковано в 27 наукових роботах, 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). 

Дисертаційна робота містить вступ, п’ять розділів із висновками, загальні 

висновки досліджень, список використаних джерел, додатки. 

 

Поряд із безперечними позитивними сторонами дисертаційної роботи слід 

відмітити деякі зауваження: 

1. Чи відповідає середньотиповим розмірам стоп чоловіків обрана у роботі 

колодка для виготовлення макета-трансформера взуття? Хто виробник базової 

колодки? 

2. Між якими етами виготовлення індивідуального взуття виготовляється 

макет-трансформер? 

3. У роботі чітко не вказано, яка величина припустимого стискання стопи 

взуттям є комфортною? 

4. Розроблений макет-трансформер взуття є універсальним чи потрібно 

розробляти індивідуальний макет кожен раз? 



5. Чи може макет-трансформер взуття бути пристосований для інших вікових 

груп населення? 

Зазначені зауваження мають дискусійний характер і не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи. 

 

ВИСНОВОК:  

Загалом вважаю, що дисертаційна робота Лещишин Марини Миколаївни 

на тему «Вдосконалення конструкторсько-технологічної підготовки взуття за 

індивідуальним замовленням в системі формування споживчої цінності 

виробів», яку подано на здобуття ступеня доктора філософії, являє собою 

повноцінну, самостійну наукову роботу, яка містить аргументовані та конкретні 

наукові результати, що мають наукову і практичну цінність і важливе значення 

для розвитку легкої промисловості в Україні. 

За актуальністю, ступенем новизни, науковим рівнем і практичною 

цінністю, а також зміст та оформлення дисертації повністю відповідає вимогам 

наказу МОН України № 44 від 12 січня 2022р. «Про затвердження Порядку 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії», а її автор Лещишин Марина 

Миколаївна заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості. 
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