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1. Мета практики 

Навчальна практика з захисного оброблення дерев’яних конструкцій є 

обов’язковим видом навчальних занять на факультеті. Її мета полягає у 

поглибленні набутих теоретичних знань придбанні практичних навичок, 

досконалому вивченні реальних технологічних процесів просочування деревини 

антисептиками і антипіренами. Також вивчаються шляхи та способи поліпшення 

якості продукції, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості праці. 

 

2. Обсяг і організація роботи 

Відповідно до навчального плану для виконання програми літньої практики 

з захисного оброблення дерев’яних конструкцій відводиться 36 академічних годин. 

Практика триває один календарний тиждень, проводиться на підприємствах, що 

обладнанні необхідним устаткуванням. 

 

3. Методика проведення практики 

Навчальна практика проводиться у формі екскурсій на підприємства. Також 

студент розраховують обладнання згідно індивідуального завдання. 

 

4. Зміст практики 

Екскурсія. Докладне ознайомлення з технологічними процесами, режимами 

виробництва. Ознайомлення з основним, транспортним і додатковим обладнанням, 

з допомогою якого виконують просочування деревини. Дослідження організації 

робіт на всіх етапах виробничого процесу, на основі яких проводять розрахунок 

обладнання. 

 

5. Об'єкти практики 

Проводиться практика на базі підприємств ЧАО «Фанплит» та «Укршпон» м. 

Київ. 

 

6. Форма контролю 

Під час навчальної практики студент-практикант веде щоденник, у якому 

щоденно записує роботи, що виконуються, а також складає залік. 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
проходження навчальної практики з технології деревино композиційних 

матеріалів 

 

№ 

пп 
Стислий зміст роботи або заходу 

Тривалість, днів 

«Укр 

шпон» 

ЧАО 

«Фанплит» 

1 

Прибуття на підприємство, оформлення, 

інструктаж із загальної і протипожежної 

техніки безпеки, ознайомлення з 

правилами внутрішнього розпорядку, 

виробничої санітарії тощо. 

Ознайомлення з технологічними 

процесами на підприємстві 

0,5 0,5 

2 

Ознайомлення з основним, 

транспортним і додатковим 

обладнанням. 

0,5 0,5 

3 
Розрахунок обладнання (за індив. 

завданням) 
1,5 1,5 

4 Оформлення звіту про практику 0,5 0,5 

Всього по кожному підприємству 3 3 

Разом 6 

 

 

Керівник практики,                                                      Лакида Ю.П. 

Зав.кафедри, проф.                                                       Пінчевська О.О. 
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ДОДАТОК ДО ПРОГРАМИ 

 

Приклади індивідуальних завдань курсових проектів. 
 

Національний університет біотехнології та природокористування України 

Кафедра технологій та дизайну виробів з деревини 

ЗАВДАННЯ 

на курсовий проект з курсу 

"Технологія деревино композиційних матеріалів" 

Студенту  .                                       Курсу   2        Групи  

Тема: Проект цеху виготовлення фанери 

Вихідні дані: 

Назва продукції Марка або вид Розміри, мм 
Шарува

тість 

Кількість, 

м3/рік 

фанера ФСФ 1200х1200х18 13 23000 

     

Сировина 

Порода 

деревини 
Довжина, 

м 
Вершинний діаметр 

без кори, см 

Розподіл за 

сортами 

Вологість 

деревини, % 

вільха 2,7 22  60 

     

Матеріали 

Смола СФЖ-3013 

Наповнювач  

Додаткові умови   1.порядок операцій Лущ-Суш-Руб 

Спосіб поздовжнього розкрою кряжів: 2.лінія склеювання «Raute» 

Необхідно: 

1. Детально описати продукцію. 

2. Описати вибраний і розроблений технологічний процес. 

3. Провести розрахунок сировини і матеріалів. 

4. Дати рекомендації (або технологію) з використання відходів. 

5. Провести розрахунок основного технологічного обладнання. 

6. Розрахувати площі складів. 

7. Описати вимоги з техніки безпеки. 

8. Розробити план цеху (масштаб 1:100; 1:200). 

9. Виконати завдання з науково-дослідної роботи.  

Література 

1. Бехта П.А.  Виробництво і обробка лущеного та струганого шпону. – Київ.: 

ІСДО, 1995. – 296 с. 
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2. Бехта П.А.  Технологія виробництва фанери. – Київ.: ІЗМН, 1996. – 280 с. 

3. Бехта П.А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 

«Технологія клеєних матеріалів» / П.А. Бехта, О.О. Пінчевська, О.Ю. Горбачова. 

– К. : НУБіП України, 2014. – 68 с. 

 

 


