
 

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЕЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ»» 

 
 

17 вересня 2019 р. 

Місце проведення: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
навчальний корпус № 1, аудиторія № 69, вул. Генерала Родимцева, 19, м. Київ, Україна 

 

Організатори 

 Товариство Лісівників України, Київ 
 Кафедра технологій та дизайну виробів з деревини /  
 Кафедра ботаніки, дендрології та лісової селекції 

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ  

 Кафедра технології меблів та виробів з деревини / 
Навчально-науковий інститут деревообробних та комп’ютерних технологій і 
дизайну, Національний лісотехнічний університет України, Львів  

 
За участі 

 Української асоціації деревообробного обладнання 
 Асоціації  меблевих, деревообробних підприємств та організацій України 

«МЕБЛІДЕРЕВПРОМ» 
 Асоціації українських виробників лакофарбової промисловості  
 Української асоціації меблевиків 
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ПРОГРАМА 

 
09:30–10:00 

 
Реєстрація учасників. 

Аудиторія 69, навчальний корпус 1 Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. Адреса: вул. Генерала Родимцева, 19, м. Київ  

 
10:00–10:30 Урочисте відкриття круглого столу. 

Станіслав Ніколаєнко, ректор Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 
Лакида Петро Іванович, директор Навчально-наукового інституту лісового і 

садово-паркового господарства 
 

10:30–10:45 Вступ. Мета круглого столу, порядок денний, представлення учасників. 

Юрій Марчук, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, 
Національного університету біоресурсів і природокористування  

 
10:45–11:20 Лісові ресурси України: використання, ефективність і прозорість. 

Юрій Марчук, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, 

Національного університету біоресурсів і природокористування  
 

11:20–11:40 Роль деревообробної галузі у промисловості України, стан та  перспективи 
підготовки кваліфікованих кадрів. 

Олена Пінчевська, завідувач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини, 

Національного університету біоресурсів і природокористування   
 

11:40–12:10 Проблеми, здобутки та перспективи технологічної освіти  у царині 
деревооброблення та меблярства.  

Орест Кійко, завідувач кафедри технологій меблів та виробів з деревини, 

Національного лісотехнічного університету України  
 

12:10–12:30 Зв’язок галузевих формувань із закладами вищої освіти деревообробного 
спрямування. 

Ігорь Мельник, представник Української асоціації деревообробного обладнання 

 
12:30–12:50 Сучасний стан деревообробної та меблевої галузей України. 

Юрій Медведєв, президент Асоціації  меблевих, деревообробних підприємств 
та організацій України «МЕБЛІДЕРЕВПРОМ» 
 

12:50-13:10 Участь бізнесу у популяризації професії меблевика. 
Оксана Донська,  член Ревізійної комісії Української асоціації меблевиків 
 

13:10–13:30 Світові теденції і проблеми розвитку лакофарбової промисловості для 

деревообробки в Україні. 

Олександр Бричко,  виконавчий директор Асоціації українських виробників 

лакофарбової промисловості  

 

13:30–14:00 Перерва на каву 

 
14:00–14:20 Кваліфікований спеціаліст: знаю як! 

Максим Латко,  директор «Leuco Україна»  

 



14:20–14:40 Досвід співробітництва Легпрому з МОН України у підготовці кадрів. 

Голда Виноградская,  Президент національного партнерства у легкій 

промисловості України  

14:40–15:00 Про надання пільг підприємствам, що фінансово підтримують освіту.  

Андрій Завальнюк, власник компанії «Меблеві технології» 

 

 

15:00–16:00 Підведення підсумків, заключні зауваження та коментарі. Завершення 

засідання круглого столу. 

Модератор: Юрій Марчук, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової 

селекції, НУБіП України  

Колективне обговорення за участі всіх учасників круглого столу 

 

 
Координатори: 

Пінчевська Олена Олексіївна, завідувач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини  

НУБіП України; Баранова Ольга, старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з 

деревини НУБіП України.  

 

Тел. / Факс: 044-527-81-67, 063-751-97-07,  

olhabaranovaa@nubip.edu.ua, https://nubip.edu.ua/node/1163 
 
 

Контакти 
 

Кафедра технологій та дизайну 

виробів з деревини 

 

Олена Пінчевська, завідувач кафедри 
технологій та дизайну виробів з 

деревини Навчально-наукового 
інституту лісового і садово-паркового 
господарства, 

Сільськогосподарський провулок 4, 
Київ, 03041,  Україна 
 

Тел.: +38-044-527-81-67 
Моб.: +38-097-384-06-40 
e-mail: olenapinchevska@nubip.edu.ua 
URL:    https://nubip.edu.ua/node/1163 

FB:    https://www.facebook.com/wood.nules/ 
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