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ПРОГРАМА 

Міжнародної науково-практичної конференції 
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18-19 травня 2016 р. 

Реєстрація учасників 
 

 8.30-9.00. Реєстрація учасників науково-практичної конференції (17-й корпус, 

ауд. 103). 

 9.00-9.10. Відкриття конференції (17-й корпус, ауд. 103). Привітання директора 

ННІ ЛіСПГ професора Лакиди П.І. 

 

9.10-13.00. Сесія 1 

Доповіді: 

 

9.10-9.50. І. Кошапов. «Можливості вирішення головних проблем 

меблевого бізнесу в Україні. Найбільш потрібні фахівці для 

меблевого виробництва в Україні» (Компанія «Меблеві 

консультації», директор, м. Київ). 

9.50- 10.30. J. Tenjansky. «Hafele. Більше життя на один метр квадратний». 

(Регіональний менеджер Hafele, Nagold, Німеччина).  

10.30-11.00. Ю. Нестерова. «Можливі матеріали, як основа у дизайні готових 

меблів». (Менеджер по розвитку меблевого напрямку. Компанія 

АГТ Плюс).  

11.00.-11.20. Кава-брейк  

11.20.-11.40. S. Ovdienko.  «Blum. Ми і Ваші прагнення» (Фірма  Julius Blum 

GmbH, Відень, Австрія. Менеджер з питань регіонального 

розвитку).   

11.40.-12.00. В. Мелякова. «Досвід захисту деталей меблів водорозчинними 

фарбами». (ВАТ «Ноябрь`95», м. Дніпропетровськ, заступник 

голови). 

12.00-12.15. 

 

 

Н. Марченко. «Особливості дерев`яного домобудування в 

умовах тропічних країн». (НУБіП України, доцент кафедри 

технології деревообробки). 

12.15-12.30. 

 

 

 

12.30-12.40. 

В. Максимів. «Досвід опорядження сучасних корпусних меблів 

лаками вітчизняного виробництва». (Факультет технології 

деревообробки Національного лісотехнічного університету 

України). 

В. Борячинський. «Технологія інтенсивного сушіння дубових 

заготовок». (НУБіП України, аспірант кафедри технології 

деревообробки). 

12.40-13.00. С. Сагаль. «Порівняльна характеристика термостійкості 

синтетичних плівок для постформінгу». (Асоціація 

«Меблідеревпром», Київ, президент). 

13.00-14.00. Обід. 

 



14.00-18.10. Сесія 2 

Доповіді: 

14-00--14.40 П. Мазурок. «Про можливості дуального навчання та 

працевлаштування студентів на ТОВ «Меркс-Інтеріо»». 

(«Меркс-Інтеріо», м. Київ. Зав. відділом управління 

персоналом).   

14.40--15.10. В. Максимів. «Досвід опорядження сучасних корпусних меблів 

лаками вітчизняного виробництва». (Факультет технології 

деревообробки Національного лісотехнічного університету 

України). 

15.10-15.20. О. Малахова. «Конструкційні особливості меблів для дитячих 

кімнат». (НУБіП України, доцент кафедри технології 

деревообробки). 

15.20-15.30. В. Головач. «Системи пожежної сигналізації для лакофарбових 

дільниць меблевих підприємств». (НУБіП України, доцент 

кафедри технології деревообробки). 

15.30-15.40. В. Коваль. «Технології термооброблення у меблевому 

виробництві». (НУБіП України, доцент кафедри технології 

деревообробки). 

15.40-15.50. А. Спірочкін. «Режими висушування заготовок для меблевих 

виробів з масиву». (НУБіП України, асистент кафедри технології 

деревообробки). 

15.50-16.00. С. Мазурчук. «Можливості використання тепловізорів для 

оцінки якості меблевих поверхонь». (НУБіП України, молодший 

науковий співробітник кафедри технології деревообробки). 

16.00-16.20. О. Анциферова. «Технологічні режими при нанесенні 

ламінованих покрить». (НУБіП України, асистент кафедри 

технології деревообробки). 

16.20.-16.30 Ю. Лакида. «Можливості застосування нових композиційних 

матеріалів у виробництві корпусних меблів». (НУБіП України, 

асистент кафедри технології деревообробки). 

16.30-16.40 О. Горбачова. «Можливості застосування термодеревини у 

меблевому виробництві». (НУБіП України, асистент кафедри 

технології деревообробки). 

16.40-16.50 Н. Буйських. «Захист дерев`яних деталей у домобудуванні за 

технологією вакуум-тиск-вакуум». (НУБіП України, старший 

викладач кафедри технології деревообробки). 

16.50-17.10 С. Хоменко. «Нові синтетичні плівки для постформінгу». (ТОВ 

«Файдаль Україна». Директор). 

17.10 – 17.40 А. Єрошенко. «Нові технологічні лінії у меблевому 

виробництві». (Чернігівській національний технологічний 

університет. Доцент кафедри технологій машинобудування і 

деревообробки). 

17.40-18.10 J. Sedliachek. «Нові композиційні матеріали для меблевої 

промисловості». (професор, Технічний університет м. Зволен, 

Словаччина. Професор кафедри композиційних матеріалів). 
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9.00-13.00.  

Доповіді: 
Сесія 3 

9.00–9.40 J. Brauzwetter. «Деревообробка і компанія LEITZ в Україні». 

(Компанія LEITZ, Мюнхен, Німеччина. Керівник філії компанії  

LEITZ в Україні).  

9.40–10.10 J. Timchuk.  «Сучасні технології та інструменти від компанії 

«LEITZ». (Компанія LEITZ, Мюнхен, Німеччина. Керівник 

відділу деревообробного інструменту). 

10.10-13-00 Виїзд на філію компанії «LEITZ» з продовженням доповідей на 

підприємстві. 

13.00-14.00 Обід. 

14.00-15.30 Сесія 4. 
14.00–14.10 С. Кульман. «Дослідження композиційних матеріалів в 

деревообробці». (Компанія  «Інтердизайн», м. Житомир. 

Директор). 

14.10–14.30 О. Пінчевська. «Режими висушування заготовок з деревини 

деяких іноземних порід для меблевих виробів з масиву». (НУБіП 

України, професор, зав. кафедри технології деревообробки). 

14.30–14.50 Т. Panahov. «Азербайджанські традиції у опорядженні 

бондарних виробів».  

14.50–15.00 З. Сірко. «Сучасні фрезерні верстати для оброблення деталей зі 

складними криволінійними формами». (НУБіП України, доцент 

кафедри технології деревообробки). 

15.00–15.30 Л. Бойко. «Сучасні технології у конструюванні кухонних 

меблів». (НУБіП України, доцент кафедри технології 

деревообробки). 

15.30-18.00 Культурна програма. 

  

  

 


