Звіт
про результати роботи студентського наукового гуртка кафедри технології
деревообробки за 2020-2021 навчальний рік
1. Назва гуртка: «Деревообробник».
2. Звітний період: 2020-2021 навчальний рік.
3. Наукова спрямованість гуртка: 05.23.06 «Технологія деревообробки,
виготовлення меблів та виробів з деревини».
4. Заходи проведені гуртком.
4.1.

Організаційне

засідання

студентського

наукового

гуртка,

обговорення тем магістерських робіт та плану роботи гуртка – 04.09.2020.
4.7. Відвідування членами гуртка підприємства ТОВ «АГТ Плюс».
Проведення аналізу дільниці виготовлення меблевих фасадів, с. Небелиця,
вул. Миру, 1Б – 10.09.2020.
4.8. Виїзне засідання членів гуртка на ВП НУБіП України Боярська
ЛДС, ознайомлення з виробничою та науковою складовими ЛДС –
15.09.2020.
4.2. Представлення членами гуртка наукових здобутків кафедри
технології деревообробки на 18-ій Міжнародній виставці машин і обладнання
для лісового господарства, деревообробної та меблевої промисловості
«Lisderevmash 2020», на базі Міжнародного виставкового Центру, м. Київ,
Броварський пр-кт, 15 – 29.09-01.10.2020.
4.3. Обговорення результатів участі у виставці, аналіз сучасного стану
деревообробної галузі – 05.10.2020.
4.9. Доповіді членів гуртка щодо результатів власних досліджень під
час написання магістерських робіт – 10.10.2020.
4.11. Участь членів гуртка у конференції «Меблі: конструкційні
особливості, матеріали та фурнітура» – 15-16.10.2020.
4.10. Аналіз результатів досліджень та формування доповідей до
75-ої

Всеукраїнської

науково-практичної

студентської

конференції:

«Науковий пошук молоді для сталого розвитку лісового комплексу та садовопаркового господарства» на базі ННІЛіСПГ – 05.03.2021.
Проведення

4.12.

74-ої

Всеукраїнської

науково-практичної

студентської конференції: «Науковий пошук молоді для сталого розвитку
лісового

комплексу

та

садово-паркового

господарства»

(секція

«Деревообробні та меблеві технології») – 23.03.2021.
4.13. Обговорення результатів наукових досліджень за 2020-2021
навчальний рік та виступів на студентській науковій конференції –
04.04.2021.
4.15. Відзначення переможців 75-ої Всеукраїнської науково-практичної
конференції: «Науковий пошук молоді для сталого розвитку лісового
комплексу та садово-паркового господарства» (секція «Деревообробні та
меблеві технології»):
І місце
Цирулик Сергій.
ІІІ місце
Помогайбо Ілля.
5. Кількість членів гуртка – 20 осіб.
6. Кількість студентів, залучених до роботи гуртка (не членів гуртка) - 0.
7. Досягнуті результати роботи гуртка:
- кількість тез, матеріалів доповідей членів гуртка – 8 (тези доповідей
учасників

Всеукраїнської

75-ої

студентської

науково-практичної

конференції: «Науковий пошук молоді для сталого розвитку лісового
комплексу та садово-паркового господарства» (секція «Деревообробні та
меблеві технології»)
1. Алексеєнко О. В Властивості паркетної дошки.
2. Касянчук

І.О.

Щодо

обгрунтування

напрямків

використання

низькотоварної деревини сосни у виробництві декоративних виробів.
3. Колосвєтов О.Є. Запобігання руйнуванню малих архітектурних форм
з деревини

4. Косенко О.В.Особливості опорядження дерев’яних віконних блоків.
5. Міхаліцький

В.В.

Обгрунтування

доцільності

застосування

спучуючого покриття для вогнезахисту дерев’яних конструкцій.
6. Нечипоренко Б.В. Аналіз видів меблевої крайки для плит ДСтП.
7. Палівода О.Б. Аналіз кріпильної фурнітури для корусних меблів.
8. Помогайбо І.О. Аналіз якості сушіння пилопродукції.
- кількість статей, опублікованих членами гуртка - 0;
- кількість стататей членів гуртка, опублікованих у фахових виданнях,
у т.ч. у співавторстві з науковими керівниками - 0;
- кількість патентів на корисну модель або винахід, отрманих членами
гуртка - 0;
-

кількість

студентів-учасників

гуртка

у

виставках,

форумах,

фестивалях (вказати кількість нагород, грамот, дипломів переможців) - 0;
-

забезпечення

діяльності

web-сторінки

гуртка

–

https://nubip.edu.ua/node/76889

Керівник студентського наукового
гуртка «деревообробник»,
к.т.н., ст.викладач

Лакида Ю.П.

