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ВІДГУК 

офіційного опонента, завідувача кафедри технології та конструювання виробів 

зі шкіри Хмельницького національного університету, кандидата технічних наук, 

доцента Михайловської Оксани Анатоліївни 

на дисертаційну роботу Лещишин Марини Миколаївни «Вдосконалення 

конструкторсько-технологічної підготовки взуття за індивідуальним 

замовленням в системі формування споживчої цінності виробів», що 

представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

182 – Технології легкої промисловості 

 

 Актуальність дисертаційної роботи 

 Ринок товарів на замовлення постійно зростає - у всьому світі стає дедалі 

більше людей, зацікавлених у придбанні продукції на замовлення, яка б 

відповідала їхнім індивідуальним потребам, смакам, соціальному статусу чи 

рангу. Взуття, в першу чергу, служить для захисту стоп від негативних впливів 

зовнішнього середовища. Проте, критерії вибору взуття споживачами бувають 

потенційно суперечливими, оскільки досить часто доводиться вибирати між 

комфортом і естетикою. Віддаючи перевагу візуально-естетичним показникам 

якості перед комфортністю взуття, споживачі ризикують в перспективі набути 

різноманітних патологій стопи. Крім того, більшість виробників взуття, 

прагнучи створити модні конкурентоспроможні на ринку вироби, з низькою 

собівартістю, йдуть на компроміс з їх якістю. 
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 Для багатьох споживачів проблема придбання взуття, збалансованого за 

своїми показниками якості, зокрема естетичності та комфортності, вирішується    

пошиттям індивідуального взуття для клієнта. Взуттєві підприємства, студії та 

ательє виготовляючи взуття персоналізовано та задовольняючи при цьому 

конкретні вимоги споживача щодо таких його характеристик, як конструкція 

моделі, матеріал і кольорова гама, не завжди можуть досягнути необхідного 

споживачеві рівня комфортності, оскільки використовують вручну підігнані 

діючі на підприємстві колодки.  

 Дисертаційна робота здобувача Лещишин М.М. спрямована на вирішення 

проблеми виготовлення взуття за індивідуальними замовленнями з 

максимальним рівнем комфортності, що формується на етапі конструкторсько-

технологічної підготовки його виробництва, а саме за рахунок: обгрунтованого 

коригування формо-розмірів колодки з урахуванням індивідуальних 

антропометричних параметрів стопи замовника за допомогою накладок, 

виготовлених з використанням технології 3D друку; підбору матеріалів для 

зовнішніх деталей верху, що за своїми фізико-механічними властивостями 

зможуть забезпечити відповідний рівень комфортного для споживача тиску 

верху взуття на стопу при його експлуатації; використання вкладних засобів для 

покращення гігієнічних характеристик внутрішнього простору взуття. 

 Враховуючи усі вищевикладені аспекти формування споживчої цінності 

взуття, виготовленого за індивідуальним замовленням, вважаю, що тема 

дисертації Лещишин М.М., є актуальною. 

 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

 Дисертаційна робота виконана у Київському національному університеті 

технологій та дизайну (КНУТД) на кафедрі конструювання та технології 

виробів зі шкіри протягом 2018 - 2022 рр. відповідно до наукового напряму 

КНУТД «Наукові основи розробки внутрішньої форми, конструкцій і 

технологій виготовлення взуття, спеціальних та профілактичних виробів з 

природних і штучних матеріалів», відповідно до тематичного плану НДДКР 
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Міністерства освіти і науки України та ініціативної тематики за темою: 

«Вдосконалення конструкторсько-технологічної підготовки взуття за 

індивідуальним замовленням в системі формування споживчої цінності 

виробів» (11-02-2021, реєстраційний номер 0121U108336). 

 

 Ступінь обґрунтованості та достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі Лещишин 

М.М. є достатньою. Виконані автором дослідження ґрунтуються на 

узагальненні та розвитку наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів 

щодо проблеми конструкторсько-технологічної підготовки виготовлення взуття 

в цілому. Обґрунтованість основних наукових результатів, висновків та 

рекомендацій, що сформульовані в дисертації, підтверджені коректним 

використанням сучасного математичного апарату, достатньо високим рівнем 

теоретичних та експериментальних досліджень, а також апробацією в умовах 

реального виробництва та дослідного носіння взуття, спроектованого та 

виготовленого з урахуванням результатів досліджень. Достовірність та 

надійність результатів наукової роботи забезпечується репрезентативною 

вибіркою об'єктів досліджень. Обробка експериментальних даних виконана із 

застосуванням статистичних методів. 

 

 Новизна наукових положень, висновків та рекомендацій 

 Наукова новизна отриманих в дисертації результатів полягає у 

встановленні закономірностей вдосконалення індивідуального виготовлення 

комфортного взуття на колодках, формо-розміри яких скориговані накладними 

елементами, отриманими за технологією 3D друку, з вкладними засобами із 

використанням 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»; 
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- визначені взаємозалежності між тиском на стопу, співвідношенням 

геометричних параметрів верху взуття і стопи та суб'єктивним відчуттям рівня 

комфорту взуття; 

- визначено межу міцності полімерних матеріалів для коригувальних 

накладок, отриманих методом 3D друку, та встановлено взаємозалежності між 

напруженнями і деформацією при їх розтягуванні;  

- 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 тиску, з’єднаними з 

комп’ютерною вимірювальною системою; 

- метод коригування формо-розмірів колодки за допомогою 

накладок, виготовлених з використанням технології 3D друку, на основі 

індивідуальних антропометричних параметрів стопи замовника. 

 

Практичне значення отриманих результатів 

Поставлені в роботі науково-практичні завдання реалізовано у 

розробленому методі коригування формо-розмірів колодки за допомогою 

накладок, виготовлених з використанням технології 3D друку, на основі 

індивідуальних антропометричних параметрів стопи замовника. 

Практична цінність виконаних розробок полягає у наступному: 

- розроблена конструкція макета-трансформера з використанням 

комп’ютерної системи на базі мікроконтролера Arduino Uno і резистивними 

датчиками сили FSR402, новизна якої підтверджена патентом України на 

корисну модель (№148995), дозволить проводити обміри стопи та визначати 

рівень тиску між стопою і верхом взуття, комфортний для споживача. 

- розроблена конструкція і визначені раціональні технологічні 

параметри процесу 3D друку з матеріалу Elastan D70 коригуючих накладок на 
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колодку, які були впроваджені у виробництво з індивідуального пошиття 

взуття, та отримали позитивну оцінку замовників за результатами дослідного 

носіння індивідуальних пар взуття. 

- розроблені конструкції та технологічний процес виготовлення 

вкладних гігієнічних устілок з твердотільними  вставками з лікарських трав 

чебрецю і шавлії, в кінцевому результаті покращать гігієнічні характеристики 

внутрішнього простору взуття, тим самим сприяючи підвищенню його 

комфортності  (підтверджено 3  патентами на корисну модель та 1 патентом на 

винахід). 

- результати досліджень апробовані дослідним носінням виробів в 

ТОВ «ТТВК» та отримали позитивну оцінку споживачів. 

- результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес 

підготовки фахівців кафедри КТВШ за спеціальністю 182 – Технології легкої 

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

та галантерейних виробів». 

  

 Особистий внесок дисертанта полягає у виборі теми дослідження, 

постановці мети та вирішенні основних задач, формулюванні наукової новизни, 

плануванні експериментальних досліджень та аналізі отриманих даних, 

розробленні математичних моделей, апробації проведених результатів 

досліджень, узагальненні та формулюванні висновків роботи. Наукові ідеї 

дисертаційної роботи та отримані результати, що виносяться на захист, 

особисто одержані автором. 

 

 Апробація результатів дисертації 

 Основні положення і результати дисертаційної роботи протягом 2018-

2022 рр. були представлені та одержали позитивну оцінку на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях: ІI Міжнародній конференції 

текстильних та фешн технологій «KyivTex&Fashion» (2018 р. м. Київ); XVII 

Всеукраїнській науковій конференції молодих учених та студентів (2018 р., м. 
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Київ); XVIII Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів 

(2019 р., м. Київ); III Міжнародній конференції текстильних та фешн технологій 

«KyivTex&Fashion» (2019 р., м. Київ); Міжнародній науково-технічній 

конференції «Инновационные технологии в текстильной и легкой 

промышленности», (2019 р., г.Витебск,); ICAMS 2020 – 8 The international 

conference on advanced materials and systems (Bucharest, Romania 1-3 October, 

2020); Міжнародній науковій конференції «Динаміка, Рух Та Розвиток Сучасної 

Науки» (2021 р., м. Луцьк); Міжнародній науково-практичній конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь - науці і виробництву - 2021: 

інноваційні технології легкої промисловості» (2021 р., м. Херсон); VІ 

Міжнародній науково-практичній конференції "Концептуальні шляхи розвитку 

науки" (2021 р., м. Київ); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

"Актуальні проблеми сучасної науки та освіти" (2021 р., м. Львів); Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих вчених та студентів 

«Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» 

(2021 р., м. Хмельницький); V Міжнародній науково-практичній конференції 

текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion (2021 р., м. Київ); VIІІ 

Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції молодих учених і 

студентів «Науково-практичні розробки молодих учених в хімічній, харчовій та 

парфумерно-косметичній галузях промисловості»(2021 р., м. Херсон). 

 

 Повнота викладу результатів роботи в опублікованих працях. За 

темою дисертаційної роботи опубліковано 27 наукових робіт, серед них 2 статті, 

які входять до міжнародної науко-метричної бази даних Scopus, 6 статей у 

фахових наукових виданнях України, 5 патентів України на корисну модель, 1 

патент України на винахід, 13 тез доповідей на наукових конференціях.  

 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). 
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 Оцінка змісту дисертації 

 Детальне вивчення результатів дослідження свідчить про те, що 

дисертація, подана Лещишин М.М. до захисту, є завершеною науково-

дослідною роботою. Структура дисертації є чіткою і складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (150 найменувань) та 15 

додатків загальною кількістю 26 сторінок. Повний обсяг дисертації 233 

сторінки. Дисертація містить 128 рисунків, 63 формули та 29 таблиць. 

 У вступі автором обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовані мета і задачі досліджень, викладені наукова новизна і практичне 

значення результатів, наведені дані про особистий внесок автора та апробацію 

результатів досліджень. 

 У першому розділі виконано огляд літератури за темою дисертаційного 

дослідження. Аналіз отриманих дослідниками результатів показує, що не всі 

індивідуальні особливості стопи замовника можуть бути враховані при 

проектуванні та виготовленні взуття за індивідуальним замовленням, що 

призводить до низького рівня його комфортності. На сьогоднішній день немає 

достатніх даних і єдиного підходу до визначення комфортного тиску 

внутрішньої поверхні взуття на стопу з урахуванням анатомічних параметрів 

стопи і психофізичних особливостей відчуття комфорту замовника, при 

виготовленні різних видів взуття за індивідуальним замовленням. У зв'язку з 

вищевикладеним у виробництві комфортного взуття за індивідуальним 

замовленням для різних статево-вікових груп споживачів актуальним 

залишається удосконалення його внутрішньої форми для забезпечення заданого 

тиску внутрішньої поверхні взуття на стопу. 

 У другому розділі дисертації розроблена конструкція примірочного 

макета-трансформера для чоловічого взуття закритого типу. Представлено 

дослідні зразки комп’ютерної системи з мікроконтролером Arduino Uno і 

резистивними датчиками сили FSR402, під’єднаними до макета-трансформера 

для виміру тиску та суб'єктивної оцінки комфортності взуття. Вказана схема та 

метод підключення комп’ютерної системи до макета. Особливу увагу автор 
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звертає на використання адитивних технологій, які суттєво зменшують витрати 

на отримання прототипів моделей високої точності. Досліджено фізико-

механічні властивості зразків з різних пластиків (PLA, ABS, Elastan D70, PCTG, 

PETg), отриманих методом 3D друку, на модернізованій розривній машині. Для 

дослідження фізико-механічних властивостей шкір для верху взуття 

використовували методики відповідно ГОСТ 938.11, ДСТУ ISO 5404:2007, 

ГОСТ 939. 

 У третьому розділі дисертаційного дослідження наведені результати 

впливу геометричних параметрів верху взуття на відчуття комфорту 

індивідуального замовника. Автор представляє розроблену математичну модель 

силової взаємодії верху макета-трансформера взуття і стопи споживача, яка 

враховує геометричні параметри і фізико-механічні властивості елементів 

системи «верх взуття - стопа». Отримано вираз для визначення радіуса сегмента 

внутрішньої поверхні верху взуття для забезпечення заданого тиску на стопу з 

метою забезпечення найвищого рівня комфорту. Визначені взаємозалежності 

між тиском верху взуття на стопу, співвідношенням геометричних параметрів 

верху взуття і стопи та відчуттям рівня комфорту споживача. Встановлені 

величини комфортного тиску верху взуття на стопу у стані стояння та в процесі 

ходьби. В результаті проведення двофакторного експерименту другого порядку 

встановлені значення рівня комфорту в залежності від тиску в 

антропометричних точках підйому та висоти п’ятки стопи. 

 Рекомендований в роботі метод вимірювання сили тиску верху взуття на 

стопу людини за допомогою розробленого макета-трансформера взуття 

дозволяє підвищити ефективність конструкторсько–технологічної підготовки 

для виготовлення взуття за індивідуальним замовленням. 

 У четвертому розділі автором досліджено технологічний процес 

індивідуального виготовлення комфортного взуття на замовлення. 

Запропонована методика коригування колодок індивідуальними накладками. 

Для досягнення підвищення експлуатаційних характеристик індивідуальних 

накладок, виготовлених за допомогою 3D друку, було визначено фізико-
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механічні властивості полімерних матеріалів та визначені раціональні 

технологічні параметри процесу 3D друку. Експериментальним шляхом 

відповідно до методик ДСТУ ISO 5404:2007, досліджено деформацію деталі 

союзки зі шкіри виросток хромового методу дублення. Автором визначено 

фізико-механічні властивості натуральних шкір різних видів (флотар, виросток, 

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

чоловічі напівчеревики з подовженими берцями зі шкіри виросток та чоловічі 

напівчеревики з настроченими берцями зі шкіри пітона (куртус). Автором 

проведені апробації виготовленого взуття дослідним носінням виробів в ТОВ 

«ТТВК», які продемонстрували переваги коригування колодки полімерними 

накладками, виготовленими за допомогою 3D друку, оскільки усіма учасниками 

дослідного носіння був відзначений високий рівень комфортності. 

 У п’ятому розділі автором розроблено конструкцію вкладних гігієнічних 

засобів (устілок) з твердотільними вставками з рослинної сировини (чебрецю та 

шавлії). Для покращення гігієнічних характеристик внутрішнього простору 

взуття, в роботі представлені дослідження гігієнічних засобів. Отримано 

результати паропроникності та вмісту вологи у досліджуваних зразках, які 

відповідають нормативним значенням за ГОСТ 940. Ефективність устілок 

підтверджена дослідним носінням співробітниками головного офісу компанії 

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

зазначено покращення гігієнічного та дезодоруючого ефекту внутрішнього 

простору взуття.  

 Загальні висновки по дисертації відповідають її змісту, стисло і логічно 

представляють основні наукові та практичні результати проведених досліджень.  

У додатках до дисертації наведені окремі матеріали експериментальних 

досліджень та акти впровадження результатів досліджень у виробництво та 

навчальний процес. 
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 Основні зауваження щодо змісту дисертаційної роботи 

1. В підрозділі 1.1 автор, аналізуючи патентну інформацію та сучасний 

асортимент профілактичних устілок, включила в перелік ортопедичні 

устілки як такі, що призначені для лікування деформації стопи. Однак, 

варто зазначити, що призначення ортопедичних устілок полягає у 

створенні комфортних умов функціонування стопи, яка має патологічні 

відхилення в будові.  

2. Текст дисертаційної роботи містить ряд граматичних, орфографічних та 

лексичних помилок. 

3.   У підрозділі 3.1 таблиця 3.2 містить дані щодо фіксації макета-

трансформера на стопі, де в першій колонці вказані робочі частини 

застібок, що позначені великими літерами латинського алфавіту. В 

таблицях 3.4 та 3.5 вказані застібки пронумеровані арабськими цифрами. 

В роботі немає пояснення щодо положення цих застібок у макеті-

трансформері та, відповідно, і на стопі. 

4. У пункті 3.1, вважаю, допущені механічні помилки: у підписі рисунка 3.4 

у визначенні радіусів внутрішньої поверхні взуття та відповідних ділянок 

колодки пропущений знак « - » в степені числа 10, а в таблиці 3.1 

пропущене позначення тиску в першій колонці. 

5. У пункті 3.3 діаграма на рисунку 3.12 містить абревіатуру позначень, що 

немає текстового роз'яснення. 

6. У підрозділі 4.5 в умовах розкрою шкіри виросток вказані ділянки 

чепрачної частинии та напрямки їх найменшої тягучості, відповідно до 

яких викроєні деталі союзки напвчеревиків. Оскільки чепрачна частина 

натуральних шкір має рівнозначну тягучість по площі, вважаю не 

доцільним виділення таких ділянок. 

7. У пункті 4.6 в таблиці 4.10 зазначені позиції отримання обхватних 

параметрів стопи без зазначення способу їх отримання та рівня їх 

вимірювання відносно довжини стопи.  
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8. У пункті 4.6 на рисунку 4.37 представлене робоче креслення моделі 

напівчеревиків з настроченими берцями, ширина затягувальної кромки не 

диференційована і складає 12 мм по всьому периметру нижнього контуру 

УРК. 

9. У пункті 5.2 при розробці засобів для зберігання взуття представлено 

проектування вкладних гігієнічних устілок та їх загальний вид. Вважаю, 

що було би доцільним визначитися з розмірами отворів відповідно до 

розмірів таблетованих рослинних вставок та визначитися із параметрами 

їх розташування і фіксацією цих елементів на вкладних гігієнічних 

засобах, та використати цю інформацію при проектуванні технологічного 

процесу складання вкладних гігієнічних устілок (таблиця 5.4). 

 

 Загальний висновок та оцінка дисертації.  

 Підсумовуючи, відзначимо актуальність проведених досліджень, наукову 

новизну й обгрунтованість отриманих результатів, їх практичну значущість. 

Сформульовані вище зауваження не знижують загального позитивного 

враження від роботи, а можуть бути предметом обговорення і дискусії та 

побажаннями щодо подальшої творчої дослідницької роботи. 

Вважаю, що дисертаційне дослідження М.М. Лещишин є повноцінною, 

самостійною науковою роботою. Викладені дослідження дозволяють зробити 

висновок про те, що дисертація М.М. Лещишин «Вдосконалення 

конструкторсько-технологічної підготовки взуття за індивідуальним 

замовленням в системі формування споживчої цінності виробів», заслуговує 

позитивної оцінки. 

 Зміст дисертації, її структура відповідають 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 
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наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 182 – Технології легкої 

промисловості. 
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