завданнrIм; результатами експеримент€Lльних
дослiджень та кiлъкiсним i
якiсним аналiзом отриманих даних.
Метою даноi роботи е удоскон€Lлення процесу дизайн-проектуваннrl
тканин технологiчними засобами, яке спрямоване на пiдвищення ефективностi
розрахункiв i прогнозування заданоi булови поверхнi тканин, що забезпечус

високi естетичнi властивостi тканих полотен

i

швидке оновлення ix

асортименту (с.17).
У якостi об'екry дослiдження обрано процес дизайн-проектування тканин
побутового одягового призначеннrI, предмет дослiдження представлений
фактурою тканин рiзного призначення, сировинного складу i структури (с.18).
Основна частина дисертацii складаеться з п'яти роздiлiв та висновкiв. У
першому роздiлi тексту дисертацiйного дослiдження (с. 22-50) проведений
аналiз науковоi i технiчноI лiтератури в областi загалъних питань текстильного
дизайну, дослiдження впливу технологiчних факторiв на булову поверхнi
тканин та методiв визначення i вiзуалiзацii фактур тканих полотец.
другому роздiлi (с.52-63) визначенi об'скт предмет дослiдження.
Розроблена заг€Lпьна методологiя дослiдження, яка дае можливiсть визначити
загzLлъну структуру науково-дослiдноi роботи, обЦрунтувати послiдовнiсть
проведення теоретичних та експеримент€uIьних дослiджень та сприя€
ефективному винайденню об' ективних способiв проведеннrI аналiзу фактурних
поверхонь. ОбЦрунтовано вибiр методiв дослiдження фактур тканин.
Третiй роздiл (с.6а-83) присвячений дослiдженню технологiчних
можливостей отриманнrI дизайнерських ефектiв на поверхнi тканин. На ocHoBi
теоретичного аналiзу впливу технологiчних факторiв на зовнiшне оформленнrI
тканого полотна визначено принцип систематизац11 методlв проектування
дизайну тканин технологiчними засобами, який дозвоJuIе вiднести методи
дизайн-проектування до певноI групи за способом отримання дизайнерського
ефекту. Серед таких способiв виокремлено колiр ниток, структура ниток,
переплетення, параметри ткацтва, Розроблено класифiкацiю методiв дизайнпроектування тканин технологiчними засобами, що пiдтверджено авторським
свiдоцтвом..
У четвертому роздiлi (с. 84-109) проводиться дослiдження характеристик
фактур тканих полотен, для чого розроблена структурно-логiчна схема
взасмозв'язку процесiв пiзнання оцiнки поверхнi тканини, яка дозволяе
визначити мiсце
загальному ланцюжку формування
роль фактури
художнього образу тканини. Проаналiзовано вплив рапорту колъору ниток
основи i утоку на утворення фактурних ефектiв тканин та доведено, що

i

i

У

i

i

у

рiзноманiття фактури на базr одного переплетення досягаеться шJUгхом
комбiнацii кольорового манеру ниток з рiзною довжиною i напрямком
основних i утокових перекриттiв в рапортi переплетення, якi вистулають в

якостi елементiв фактури, що по-рiзному вiдбивають свiтло, утворюючи рiзний
вiзуа-пьний фактурний ефект. Вперше розроблений iнструментальний метод
дослiдження фактури текстильних матерiалiв, принцип дii якого фунтуеться на
отриманнi оптичного зображення поверхнi зр€вка тканини, яке створюеться у
закритому просторi зi ста-тrим режимом освiтлення, з rrод€rльшою вiзуальною i

математИчноЮ обробкоЮ зрzвка засобамИ комп'юТерноi програми. Дляi
кiлькiсноi i якiсноi оцiнки фактурноi поверхнi тканини запропоновано ввести
оцiнити стан поверхнi тканин з рiзним видом i ступенем прояву фактури.
П'ятий роздiл (c.111-124) присвячено розгляду питань пракТиЧНОГО
застосування результатiв даноi роботи. Визначено та обlрунтовано ocHoBHi
чинники, якi обумовлюютъ змiну факryри тканини у процесi iT виготовлення на
ткацькому BepcTaTi, що важливо для прогнозування опорноi поверхнi i
зовнiшнього вигляду тканини. Методом апрiорного ранжуваннrI технологiчних
факторiв дJIя дослiдження обрано найбiльш значимi: щiльнiсть тканини по
утоку (реалiзуетъся методом проектування тканин, неврiвноважених за
кiлькiстю ниток); рiзнонатягнутiсть гiлок зiву (встановпюсться положенням
першого ламельного прутка по висотi).
результатi реалiзацii повного
факторного експерименту отримана багатофакторна математична модель змiни
процесi
найбiльш значимих факторiв .
фu*rур" тканини
тканиноформування. Експеримент€шIьно доведено адекватнiсть отриманоi
математичноi моделi шJUIхом визначення характеру факryрноi поверхнi
виготовЛенlD( зразкiв тканин за допомогою розробленого оптичного пристрою.
отриманi результати даноi роботи дозволили удоскон€tпити заг€шьну методику
дизайн-гtроектуваннrl тканин за рахунок використання етапу вiзуалiзацii
факryри тканини, що проектуеться, та етагIу визначення показникiв фаКТУРИ
тканини за коефiцiентами факryрностi.
Висновки дослiдження вlдповlдають поставленим завданням та
вiдображають ocHoBHi HayKoBi резулътати ( с. 126-|27).

В

вiд

У ходi

у

дослiджень здобувачем використано наступнi

МеТОДИ:

опрацювання та ана-шiз науково-технiчноI та патентноi лiтератури У наПРЯМКУ
вирiшення проблеми проектування дизайну тканин; дослiдження технiчнЮС
методiв та засобiв прогнозування властивостей фактури тканин; меТоДи
комп'ютерного моделювання дизайну тканин технологiчними засобами.
,Щостовiрнiсть результатiв дослiджень пiдтверджуеться апробацiсю
роботи на наукових конференцiях, гryблiкацiями у наукових виданнях Украiни
та виданнях, що входять до мiжнародних баз даних, що свiдчить про високий
piBeHb обrрунтованостi наукових положенъ, висновкiв
рекомендацiй
дисертацiйного дослiдження Ноди О.М.
Загальний обсяг дисертацiТ складае 156 cTopiHoK, з яких обсяг основного
тексту становить |4З cTopiHoK.
Структура дисертацiйноi роботи логiчна, матерiа-пи роздiлiв викладено
вiдповiдно до мети i поставлених завдань, що вiдповiдають обраним об'екту i
предмету дослiджень.

i

3.

,Щостовiрцiсть та наукова новизна одержаних результатiв,
повнота ix викладу в опублiкованих працях
Викладенi в дисертацiйнiй роботi HayKoBi положеннrI та рекомендацii е

достатньо обцрунтованими

i

достовiрними, оскiльки базУютьСЯ

На

заГалЬноВиЗнаних наУкоВих ПоложеншIх с)л{асноi науки, Iнформацiйною базою

роботи с опрацювання |54 лiтературних джерел, в яких наведено праЦ
науковцiв з дослiджуваноТ проблематики, що у свою черry забезпечило

достатнiй piBeHb достовiрностi та обrрунтованостi теми роботи i дисертацiйного
дослiдження у цiлому.
роботi використано теоретичнi та експериментатlьнi методи
вихiдних
дослiдження, якi забезпечили методологiчну обцрунтованiсть
позицiй. OcHoBHi положеннrI дисертацii пiдтвердженi дослiдженнrlми, якi
базуються на використаннi методiв математичного аналiзу, принципiв
моделюванюI процесiв i явищ з використанням системного пiдходу.

В

ii

с

самостiйною науковою працею. Отриманi в
,Щисертацiйна робота
процесi дослiдженнrl HayKoBi положеннrI, висновки i рекомендацii, якi ocHoBaHi
на результатах експеримент€lльних дослiджень, дозволили розв'язати важливе
науково-практичне завданнrI удосконалення iснуючих методiв проектування
тканиЕ технологiчними засобами, а саме:
- систематизовано методи дизайн-проектування тканин. заirежно вiд
способу отримання дизайнерського ефекту на поверхнi тканого полотна;
- проведено ан€Llriз вiзуального зорового сприйняття поверхнi тканини
зzшежно вiд комбiнацii кольору, довжини напрямку основних утокових
перекриттiв в рапортi переплетення, як елементiв фактури тканини) що порiзному вiдбивають свiтло, в результатi чого виникае рiзний фактурний ефект;
- розроблено методологiю дослiдження фактури текстильних матерiалiв,
яка фунтуеться на аналiзi зон свiтлотiньових переходiв оптичного зображення
поверхн1 зрuвка тканини, що створюеться у закритому простор1 з1 стzlJIим
режимом освiтлення;

i

i

коефiцiенти факц,рностi,
коефiцiенти
якi дозволяють об'ективно оцiнити стан поверхн1
фактурностi, якi
тканин з рiзним видом i сryпенем прояву фактурних ефектiв;
отримано математичну зшlежнiсть змiни факryри тканини вiд основних
технологiчних параметрiв ткацтва: щiльностi тканини
утоку та
рiзнонатягнутостi гiлок зiву.
Положення науковоi новизни дослiдження достатньою мiрою вiдображенi

-

по

За матерiалами дисертацii огryблiковано 18 наукових праць, серед яких 2
cTaTTi у наукових фахових виданнях Украiни та 1 стаття у науковому виданнi
iнших держав, якi входять до Органiзацii економiчного спiвробiтництва та
розвитку з наукового напряму, за яким пiдготовлено дисертацiю здобувача, та
тез доповiдей на конференцiях рiзних piBHiB. HayKoBi гryблrкацrr
вiдповiдають вимогам п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження
ступеня доктора фiлософiТ (Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд б березня
2019 р. J\9 |67). В публiкацiях повною мiрою вiдображенi yci ocHoBHi
полощення, якi виносяться на захист, що пiдтверджуе повноту викJIаденн;I та
розкриття теми дисертацiйноi роботи.

|4

4.

Практичне значення i впровадження одержаних результатiв
дослiдження
Практична значущiсть отриманих результатiв роботи полягае у

наступному:

приинятт1 маркетингових рlшень

;

використаннrt розробленого методу iнструментального дослiдження
поверхн1 тканин дозволяе визначати якlсн1 та кшькlснl характеристики
факryри, що сприяе пiдвищенню ефективностi процесiв дизайн-проектування;
пок€lзника фактурностi при
проекryваннi тканин забезпечуе отримання тканин iз заданою факryрою
пiдвищення
поверхнi,
засобом розширення асортименту
конкурентоспроможностi тканин побутового i одягового призначеннrI та
готових виробiв, виготовлених з них.
OKpeMi положення, висновки та рекомендацii, якi представленi в
дисертацiйному дослiдженнi, знайшли практичне застосуваннrI в ocBiTHboMy
процесi кафедри експертизи, технологii i дизайну текстилю Херсонського
нацiонального технiчного унiверситету.

та

що е

5.

Оцiнка iдентичностi анотацii та основних положень дисертацii
Аналiз змiсry анотацii та основних положень тексту дисертацiйного
дослiдження Ноди О.М. доводить ik iдентичнiсть, тобто заг€Llrом змiст анотацii
вiдтворюе iнформацiю про методологiю дослiдження, способи арryментацii
положень, основн1

1де1

тексту дисертац11, як1 викJIадеЕl стисло.

Анотацiя не мiстить iнформацii, яка була б вiдсутньою в дисертацii.
,Щисертацiя вiдповiдас п.11 Порядку присудження наукових ступенiв,
затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 24 липня 20|3 р. JФ
567.

6.

Щискусiйнi положення та зауваження щодо змiсry дисертацii
Позитивно оцiнюючи актуальнiсть проведеного дослiдження, наукову
новизну i практичну значущiсть от,риманих результатiв необхiдно з€}значити,
що oкpeMi ik положення потребують дискусiйного аналiзу, отже е пiдстави

висловити низку зауважень:
1. .Щискусiйний характер носить використання поняття (технологiчнi засоби>>.
У роботi дослiджено вплив на фактуру тканин технологiчних засобiв тiльки
ткацтва, хоча впливовими також будуть
технологiчнi засоби
опоряджув€lJIьного виробництва, яким придiлено уваги тiльки оглядово.
2. При вивченнi впливу кольору ниток на фактуру тканини (п.4.З) автором
виготовлено зразки тканин з рlзним рапортом колъору темно синього по
ocHoBi та рожевого по утоку, €tпе в дисертацii вiдсугня iнформацiя стосовно
сировинного складу та лiнiйноi густини ниток, адже, як стверджуе сам автор,
це також е засобом отримання рiзноманiття фактур тканин.

i

3. Автор пропонуе подiлити тканини за коефiцiентом фактурностi на 3 групЙ
(стор.107-108), апе з тексту не зрозумiло як були обранi межl значеннrI
4.

коефiцiенту для кожноi з груп.

При визначеннi найбiльш впливових технологiчних засобiв

ткацтва
застосовано метод апрiорного ран}Iсування (п.5.1), однак в роботi не
наведено iнформацii скiльки експертiв було задiяно i хто виступав в якостi
експертlв.
5. В меж€ж дисертацiйного дослiдження було сплановано та проведено повний

за

результатами якого отримано рiвняння
зЕLгIежностi коефiцiенту фактурностi вiд обраних факторiв (л.5.2), однак в

факторний експеримент,

роботi вiдсутня iнформацiя про зрЕвки тканин, якi отриманi в результатi його
реалiзацii: переплетеннrI, сировинний склад ниток, ix лiнiйна ryстина, колiр,
поверхнева густина, товщина тканин тощо.
6. В роботi е низка технiчних помилок, а деякi з представлених фото низькоТ
якостi, що перешкоджае сприйняттю iнформацii.
Вказанi зауваження не знижують, в цiлому,
та отриманих результатiв.
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процесу
повноцiнним,
дизаЙн-проектування тканин технологiчними засобами>>
самостiЙним, завершеним науковим дослiдженням, що виконане на належному
наУкоВоМу piBHi, мае беззаперечну актуatлънiсть, новизну i практичне значення,
тому заслуговуе позитивноl оцlнки.
Змiст дисертацii, iT структура, ocHoBHi HayKoBi положення i отриманi
практичнi резулътати вiдповiдають теоретичному змiсту предметноi областi
сrrецiальностi 182 - Технологii легкоi промисловостi.
Науковий piBeHb та практична цiннiсть дисертацii вiдповiдають вимогам
<<Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора фiлософii>
ЗаТВердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд б березня 2019 р.
J\b167, якi висуваються до дисертацiй на здобуття наукового доктора фiлософiТ,
а ii аВтОр Нода ольга
Ольга Миколаiвна заслуговус присудження наукового ступенrI
доктора фiлософii зi спецiальностi I82 - Технологii легкоi промисловостi.
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