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ПРОГРАМА 

Міжнародної  науково-практичної  конференції 

Перспективи науково-практичного співробітництва у 

вирішенні сучасних проблем переробки 

низькотоварної деревини 
 

26 травня 2016 р. 
Реєстрація учасників 

 

09.00-09.30 Реєстрація учасників науково-практичного семінару (м. Вінниця, 

вул. Чехова, 7В, ТОВ «Барлінек Інвест») 

09.30-10.00 Відкриття конференції (м. Вінниця, вул. Чехова, 7В, ТОВ 

«Барлінек Інвест»). Привітання зав.кафедри технології 

деревообробки НУБіП України, д.т.н., професора Пінчевської 

О.О. 

 

10.00-14.00. Сесія 1 

Доповіді: 

 

10.00-10.20 А. Костриця «Особливості роботи деревообробних підприємств 

в умовах ринку України» (BARLINEK S.A., ТОВ «Барлінек 

Інвест», директор підприємства з питань планування і технічного 

приготування продукції, Польща, м. Кельце – Україна, м. 

Вінниця) 

10.20-10.35 О. Пінчевська «Науково-практичне співробітництво – основа 

розвитку деревооброблювальних технологій в Україні» (НУБіП 

України, зав.кафедри технології деревообробки, м. Київ, д.т.н., 

професор) 

10.35-10.50 П. Никитюк «Щодо врегулювання питань реалізації деревини 

відповідно до вимог СОТ та ЄС» (Державне агентство лісових 

ресурсів України, нач.відділу праці, заробітної плати, 

економічного аналізу та державної власності, м. Київ, к.с-г.наук) 

10.50-11.10 Я. Седлячек «Современные материалы в столярном 

производстве» (Технічний університет м. Зволен, Словаччина, 

професор) 

11.10-11.25 В. Попельнюк «Лісові ресурси Вінничини. Проблеми 

використання низькотоварної деревини» (ДП «Вінницьке ЛГ», 

директор, м. Вінниця, к.с-г.наук) 

11.25-11.45 B. Kazal «Modern Lines of Investigation in Creation of Timber-based 

Materials and Constructions» (Фраунхофферський інститут 

досліджень деревини, Інститут Вільгельма-Клаудиця ВКІ, м. 

Фраунхоффер, Німеччина, професор) 

11.45-12.00 Ю. Шепелев «Європейське обладнання для переробки деревини 

різних розмірно-якісних груп на ринку України» (ТОВ МВМ-



Київ, директор, м. Київ, к.т.н.) 

12.00-12.20 Кава-брейк 

12.20-12.35 B. Rafal «Drying of Poplar Billets for Lower Layer of Parquet 

Board» (BARLINEK S.A., ТОВ «Барлінек Інвест», керівник 

відділу сушіння, Польща, м. Кельце – Україна, м. Вінниця) 

12.35-12.50 М. Тепнадзе «Теория и практика переработки низкотоварной 

древесины на деревообрабатывающих предприятиях Грузии» 

(Грузинський технічний університет, м.Тбілісі, д.т.н., професор) 

12.50-13.05 Н. Брдаров «European Experience in Parquet Coverage Producing» 

(Лісотехнічний університет, м. Софія, професор) 

13.05-13.20 В. Коваль «Розрахунок температурних полів при конвекційному 

нагріванні циліндричних та пласких сортиментів» (НУБіП 

України, доцент кафедри технології деревообробки, м. Київ, 

к.т.н.) 

13.20-13.40 А. Saksena, М. Amit «Main Ways of Forming Indian Market of 

Wood and Timber Products» (ТОВ «Вудексперт», директор, 

засновник, Індія) 

13.40-14.00 С. Зражва «Практика використання державних та європейських 

стандартів на лісо- та пиломатеріали в Україні» (НУБіП України, 

доцент кафедри технології деревообробки, м.Київ, к.с-г.наук) 

14.00-15.00 Обід 

 

15.00-19.00. Сесія 2 

Доповіді: 
 

15.00-15.15 Н. Марченко «Щодо можливості використання сухостійної 

деревини сосни у столярно-будівельному виробництві» (НУБіП 

України, доцент кафедри технології деревообробки, м.Київ, 

к.т.н.) 

15.15-15.30 О. Малахова «Вплив параметрів сучків на пружні 

характеристики пиломатеріалів» (НУБіП України, доцент 

кафедри технології деревообробки, м.Київ, к.т.н.) 

15.30-15.45 Н. Буйських «Сучасні системи лакофарбових матеріалів для 

довговічного захисту столярних виробів» (НУБіП України, 

ст.викладач кафедри технології деревообробки, к.т.н., голова ТК 

18 «Лісові ресурси») 

15.45-16.00 В. Головач «Оптимізація контролю якості паркетної дошки» 

(НУБіП України, доцент кафедри технології деревообробки, 

м.Київ, к.т.н.) 

16.00-16.15 А. Спірочкін «Щодо особливостей конвекційного сушіння 

пиломатеріалів для виготовлення столярних виробів» (НУБіП 

України, асистент кафедри технології деревообробки, м.Київ, 

к.т.н.) 

16.15-16.30 Л. Бойко «Методика оцінювання довговічності штучного 

паркету з використанням рівномірного розподілу навантаження» 



(НУБіП України, доцент кафедри технології деревообробки, 

к.т.н.) 

16.30-16.45 О. Горбачова «Термодеревина у столярному виробництві» 

(НУБіП України, асистент кафедри технології деревообробки) 

16.45-17.00 С. Мазурчук «Можливості використання інфрачервоного методу 

сканування для виявлення дефектів у дубових пиломатеріалах, 

призначених для паркетного виробництва» (НУБіП України, 

молодший науковий співробітник кафедри технології 

деревообробки, м. Київ) 

17.00-17.20 Кава-брейк 

17.20-17.35 Ю. Лакида «Щодо використання композиційних матеріалів у 

столярних виробах» (НУБіП України, асистент кафедри 

технології деревообробки) 

17.35-17.50 О. Анциферова «Щодо використання методики прискореного 

випробування стійкості при прогнозуванні довговічності 

паркету» (НУБіП України, асистент кафедри технології 

деревообробки) 

17.50-18.05 В. Борячинський «Режими сушіння дубової фризи» (НУБіП 

України, асистент кафедри технології деревообробки) 

18.05-18.20 З. Сірко «Спосіб зрощення короткомірних ламелей для 

формування середнього шару паркетної дошки» (НУБіП 

України, доцент кафедри технології деревообробки, к.т.н.) 

18.20-18.35 С. Новицький «Методика і результати визначення модуля 

пружності низькотоварної деревини сосни» (НУБіП України, 

аспірант кафедри технології деревообробки) 

18.35-19.00 Обговорення результатів доповідей та прийняття рішення 

конференції 
  

27 травня 2016 р. 

Відвідування учасниками конференції виробничої бази ТОВ «Барлінек Інвест» 

- м. Вінниця, вул. Чехова, 7В 

08.00–08.20 Вступне слово начальника відділу планування і технічного 

приготування продукції ТОВ «Барлінек Інвест» Неборачка О.А. 

08.20-10.20 Огляд виробництва 

10.20-13.00 Виїзд до м. Київ 

  

13.00 Культурна програма. Участь у святкових заходах з нагоди 118-

річчя НУБіП України, м. Київ, вул. Героїв Оборони 

 


