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Актуальність дисертаційної роботи. В сучасних умовах зростає кількість 

цінителів ексклюзивного одиничного взуття за індивідуальним замовленням. 

Взуття ручної роботи створюється з детальним урахуванням індивідуальних 

антропометричних параметрів та особливостей стопи замовника, проходить весь 

шлях створення від ідеї, ескізу взуття до готової пари. Більшість замовлень на 

пошиття індивідуального взуття обумовлено персональними уподобаннями 

споживачів, серед яких використання для виготовлення ексклюзивних виробів 

екзотичних матеріалів для підкреслення статусу та характеру замовника. 

Аналіз теорії і практики взуттєвого виробництва свідчить, що 

виготовлення виробів на рівні високої якості є основним завданням виробників 

взуття. Виготовлення індивідуального взуття на замовлення надає можливості 

коригування або виготовлення взуттєвої колодки, враховуючи антропометричні 

параметри стопи замовника, для ідеальної посадки взуття на стопу та досягнення 

відчуття максимального комфорту в процесі експлуатації взуття. 

Ще однією перевагою індивідуального виготовлення взуття є можливість 

врахувати преференції замовника щодо засобів догляду за взуттям в процесі 

експлуатації. При цьому важливим завданням постає забезпечення гігієнічності 



внутрішнього простору взуття за рахунок використання вкладних устілок з 

вмістом елементів, отриманих із лікарської рослинної сировини. 

 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Вступ розкриває сутність i стан наукової задачі та її актуальність. 

Сформульовано основні положення та загальну характеристику дисертації. 

У першому розділі виконано огляд літератури за темою. Зокрема, 

проведений аналітичний огляд методів у виробництві взуття за індивідуальним 

замовленням. Розглянуто сучасні системи та методи дослідження форми і стану 

стопи, технічні засоби конструкторсько-технологічної підготовки 

індивідуальної колодки для стопи замовника. Проведений аналіз найбільш 

поширених матеріалів для виготовлення індивідуального взуття та різновиди 

вкладних устілок які покращують комфортні умови для стопи замовника. 

У другому розділі описано загальну методологію дослідження, методи 

аналізу та статистичної обробки експериментальних даних. Експериментальні 

дослідження оцінки визначення тиску між стопою і внутрішньою поверхнею 

взуття проводилися на розробленому макеті-трансформері з використанням 

комп’ютерної системи з мікроконтролером Arduino Uno і резистивними 

датчиками сили FSR402. Для проектування внутрішньої форми взуття та 

твердотільних елементів оснащення колодки використано 3D сканер та САПР. 

Для виготовлення індивідуальних накладок на колодки було використано метод 

FDM для 3D друку. Для визначення фізико-механічних властивостей матеріалів 

використовували відомі стандартні методи статичного випробування згідно з 

ДСТУ ISO 5404:2007. В роботі проведене дослідження матеріалів вкладних 

гігієнічних засобів для зберігання взуття. А саме паропроникність та вологовміст 

підкладкої шкіри та рослинної сировини згідно ГОСТ 22900–78.  

Третій розділ присвячений дослідженню впливу геометричних параметрів 

верху взуття на відчуття комфорту індивідуального замовника. Представлено 

математичну 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 споживача. Встановлені величини комфортного тиску 

верху взуття на стопу. В результаті проведення двофакторного експерименту 

другого порядку встановлені значення рівня комфорту в залежності від тиску в 

антропометричних точках тиску підйому та висоти п’ятки стопи. На основі 

порівняльного аналізу результатів антропометричних досліджень стоп і 

відчуттів комфортності взуття обґрунтовано доцільність удосконалення процесу 

проектування взуття за індивідуальним замовленням з використанням 

універсального макета-трансформера взуття. 



У четвертому розділі досліджено технологічний процес індивідуального 

виготовлення комфортного взуття на замовлення. Представлена методика 

коригування колодок дозволяє виготовити комфортне взуття за індивідуальними 

антропометричними даними та відчуттями замовника. Для досягнення 

підвищення експлуатаційних характеристик у використанні накладок 

виготовлених за допомогою 3D друку визначено фізико-механічні властивості 

полімерних матеріалів, проведені експериментальні дослідження розтягу 

зразків. Визначені раціональні технологічні параметри процесу 3D друку 

коригуючих накладок. Експериментальним шляхом відповідно до методик 

ДСТУ ISO 5404:2007, досліджено деформацію деталі союзки з шкіри виросток. 

В даному розділі визначено фізико-механічні властивості натуральних шкір 

різних видів (флотар, виросток, крокодил, пітон, страус, ігуана). За результатами 

досліджень виготовлено чоловічі напівчеревики з подовженими берцями та 

чоловічі напівчеревики з настрочними берцями.  

П’ятий розділі присвячений розробці вкладних гігієнічних устілок з 

твердотільними включеннями лікарських рослин гігієнічної дії. Для покращення 

гігієнічних характеристик внутрішнього простору взуття, в роботі представлені 

вкладні гігієнічні засоби з твердотільними вставками у вигляді таблеток з 

рослинної сировини лікарського чебрецю та шавлії. Наведено технологічну 

характеристику таблетованих вставок з рослинної сировини. Отримано 

результати паропроникності та вмісту вологи у досліджуваних зразках, які 

відповідають нормативним значеням по ГОСТ 940–81. Ефективність устілок 

підтверджена дослідним носінням співробітниками головного офісу компанії 

ТОВ «ТТВК» (кількість виготовлених засобів – 55 пар). 

У висновках стисло сформульовано найважливіші наукові та практичні 

результати одержані в дисертації. 

Додатки включають частини А - М, в яких представлено: результати даних 

калібрування датчика тиску, антропометричні дані обміру плантограми стопи 

споживача, розрахункові результати двофакторного експерименту, розрахункові 

таблиці отриманих результатів антибактеріальних властивостей лікарських трав, 

патенти, акти впровадження у виробництво, акти дослідного носіння 

виготовлених виробів та акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження в навчальний процес. 

Основні положення та висновки дисертації є достовірними та мають 

належний рівень. В цілому робота справляє враження завершеного наукового 

дослідження з достатньо обгрунтованими практичними результатами. 

 

Наукова новизна та теоретична цінність 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 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 полімерних 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, 

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. 

 

Практичне значення і впровадження одержаних результатів 

дослідження полягає у наступному: розроблена конструкція макета-

трансформера для проведення обмірів стопи та визначення комфортного тиску 

між стопою і верхом взуття, новизна якого підтверджена патентом на корисну 

модель; розроблена конструкція і визначені раціональні технологічні параметри 

процесу 3D друку з матеріалу еластан коригуючих накладок на колодку, які були 

впроваджені у виробництво з індивідуального пошиву взуття; розроблені 

конструкції вкладних гігієнічних устілок, підтверджені 3 патентами на корисну 

модель та 1 патентом на винахід, а також дезодоруючий засіб, підтверджений 

патентом на корисну модель; розроблений технологічний процес виготовлення 

вкладних гігієнічних устілок з твердотільними гігієнічними вставками. 

Результати досліджень апробовані згідно до результатів дисертаційної роботи 

дослідним носінням виробів в ТОВ «ТТВК» та впроваджені у навчальний процес 

підготовки фахівців кафедри КТВШ за спеціальністю 182 – Технології легкої 

промисловості (освітні програми «Індустрія моди» та «Проектування взуття та 

галантерейних виробів»).  

 

Оцінюючи зміст дисертаційної роботи в цілому, слід зазначити її 

обґрунтованість, наукову і практичну спрямованість, внутрішню єдність 

матеріалу. Дисертаційна робота оформлена відповідно до вимог Наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження вимог до оформлення 

дисертацій» від 12.01.2017 р. №40. 

 

Повнота викладу результатів роботи в опублікованих працях. 

Положення та найвагоміші результати за темою дисертаційної роботи 



опубліковано в 27 наукових роботах, серед них 2 статті, які входять до 

міжнародної науко-метричної бази даних Scopus (серед них 1 одноосібна), 6 

статей у фахових наукових 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). Аналіз 

публікацій, виданих у співавторстві та одноосібно, довів, що здобувачеві 

належать основні ідеї, теоретичне обгрунтування, результати експериментів та 

їх обробка, узагальнення результатів і висновків. 

Наукові публікації відповідають вимогам п. 8, 9 Порядку присудження 

ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої 

ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 

філософії (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022р. № 44). 

 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.  

Позитивно оцінюючи представлене дослідження, незаперечну значимість 

теоретичних висновків і практичне значення отриманих результатів, необхідно 

зупинитися на деяких зауваженнях: 

1. Проведені дослідження комфортності взуття направлені саме для 

чоловіків, які користуються послугою індивідуального пошиву взуття? 

2. У роботі слід зазначити як коригувалася зона п'ятки - зменшуючи висоту 

берця в моделі, чи коригували колодку? 

3. Чому дані дослідження проводилися на 43 розмірі, коли у масовому 

виробництві середній розмір для чоловічої групи є 42? 

4. Чим обумовлений вибір обраних досліджуваних натуральних шкір 

(флотар, виросток, крокодил, пітон, страус, ігуана)? 

 

Загальний висновок та оцінка дисертації. Дисертаційне дослідження 

Лещишин Марини Миколаївни «Вдосконалення конструкторсько-технологічної 

підготовки взуття за індивідуальним замовленням в системі формування 

споживчої цінності виробів» є повноцінним, завершеним, самостійним науковим 

дослідженням, що виконано на високому теоретичному рівні. Структура та обсяг 

дисертації відповідають встановленим нормам. Авторка виявила належний 

рівень опрацювання джерельної бази за тематикою дослідження, зазначила 

низку дискусійних проблем, що підлягають осмисленню і вимагають 

відповідного їх вирішення. За актуальністю, науковим рівнем, ступенем новизни, 

і практичною цінністю, а також змістом та оформленням дисертація відповідає 

спеціальності 182 – Технології легкої промисловості та вимогам, викладеним у 

Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. Робота оформлена відповідно до 



вимог Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження вимог до 

оформлення дисертацій» від 12.01.2017 р. №40 а її автор, Лещишин Марина 

Миколаївна, на основі публічного захисту заслуговує присудження наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 182 – Технології легкої 

промисловості. 

 

 

 

 

 

 

Офіційний опонент: 

доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інженерії, 

технологій та професійної освіти  

Мукачівського державного університету    Оксана КОЗАРЬ 


