
Під час навчальних практик студенти спеціальності «Деревообробні та 

меблеві технології» знайомляться з технологічними процесами основних 

деревообробних виробництв на базі провідних підприємств галузі. 

Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТзОВ «Укршпон» 

спеціалізується на виробництві струганого шпону. На території підприємства 

є біржа сировини, де студенти мають змогу ознайомитися з особливостями 

зберігання сировини методом дощування та підготовчими операціями 

деревини до стругання, а саме розкряжуванням та окорюванням. 

  

Поздовжній розкрій кряжів здійснюється залежно від форми перетину, 

діаметра колоди, з якої випилюється кряж, наявності тріщин і сучків, 

внутрішніх напружень у кряжі, а також бажаного виду одержуваної текстури 

шпону. 

  

Обов’язковими завершальними операціями виробничого процесу є 

операції сушіння, сортування, форматне обрізування. 



  

  

 
ВАТ «Leitz Інструмент Україна» спеціалізується на виготовленні та 

техобслуговуванні дереворіжучого інструменту. 



  

Основна лінійка інструменту Leitz призначення для оброблення масиву 

деревини та плитних матеріалів. Загалом у їх каталозі налічується 8 000 

найменувань. Це і дискові пили, ножі, фрези та фрезерні головки різної 

комбінації. 

  

Крім того, в асортименті компанії Leitz представлено нове покоління 

профільних інструментів Profil Cut Q, яке дозволяє працювати при 

максимальній в галузі швидкості різання. Вказана інструментальна система 

забезпечує переваги також за якістю оброблених поверхонь і зручності 

експлуатації. Студенти на цьому підприємстві мають змогу ознайомитися із 

принципами та особливостями відновлення інструменту з метою 

максимального використання його параметрів протягом життєвого циклу. На 

початку обов’язково потрібно провести очищення з наступною повною 

діагностикою. 



 
Потім відповідно до оглядового протоколу виконують розведення, ремонт та 

нарізування зубів, заточування дерево ріжучого інструменту. Додатково тут 

можуть виготовляти ножі відповідно до шаблону. 

  



  

Особливу увагу студентів привертає операція заточування діамантових 

свердл, зокрема, їх цікавить можлива кількість перезаточувань, тривалість 

експлуатації та вартість цього інструменту. 

  

  



Компанія «Еліо Україна» разом з італійськими дизайнерськими 

проектами кухонь вийшла на міжнародний ринок.  

 

Компанія у своїй діяльності застосовує такі матеріали як масивну деревину, 

ДСП, МДФ, ДВП, фанеру, струганий шпон різних порід, шпон файн-лайн, 

алюмінієвий профіль. 

  

  

Студенти вивчають такі технологічні операції: форматний розкрій плитних 

матеріалів на верстатах з програмним управлінням, зрощування шпону та 



приклеювання його до основи, приклеювання крайки, торцювання та 

формування профілю брусків, шліфування, опорядження (фарбування, 

полірування). 

  

  

На виробництві є дільниця контролю якості, де продукція складається і 

монтується на випробувальному стенді відповідно до дизайнерського 

проекту. Тут перевіряють на справність та функціонування кожен елемент. 

Обов’язковим є відвідування проектного відділу і встановлення нюансів 

роботи конструкторів-дизайнерів. 

  

У ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» студенти знайомляться з 

трьома основними деревообробними виробництвами – виготовлення 

пиломатеріалів, сушильним господарством та дільницею виготовлення 

столярних виробів. У першому цеху практиканти вивчають та можуть 

оцінити переваги двох поколінь лісопиляльного устаткування – лісопильної 

рами та стрічкопилкових верстатів. 



 

  

У сушильному господарстві поряд із сучасною конвекційною камерою Luka 

(конструкція збірна з алюмінієвих металоконструкцій із несправжнім 

перекриттям) функціонують три стаціонарні камери власного виробництва. 

Підприємство оснащене котельнею, що працює на відходах деревини, які 

одержані в процесі виготовлення продукції. 

  

У столярному цеху студенти мають змогу ознайомитися з конструкцією, 

специфікою налагоджування і принципами роботи базового деревообробного 

обладнання, а саме фугувального, рейсмусового, фрезерного, шліфувального, 

чотирьохсторонього тощо. 

  



  

 

ПП «Маркетліс» займається постачанням верстатів, обладнання та 

ріжучого інструменту для меблевих та деревообробних підприємств України. 

Основними постачальниками яких є провідні виробники Німеччини, Австрії, 

Італії, Іспанії, Чехії такі як: Homag, Holzma, Weinmann, Weeke, Büffering, 

Brandt, Bargstedt, Ligmatech, Friz, Altendorf тощо.  

  

  

ВКФ «Вибор» – підприємство, що спеціалізується на виробництві 

корпусних меблів з дизайнерськими послугами. Зокрема, студентів 

знайомляться з виставковими експонатами меблів, що призначені для 

облаштування житлових приміщень. Велике захоплення викликають 

конструктивні рішення виробів з алюмінієвих профілів, малярні роботи, 

фанерування, наклейка інших штучних матеріалів на меблеві деталі. 



   

    

ТОВ «УХЛК» – сучасний лісопильно-деревооброблювальний 

комплекс площею 36 га, виробничою потужністю 1,2 млн. м. куб. на рік по 

сировині, що входить у ТОП 10 найбільших лісопильних майданчиків 

Східної Європи. ТОВ «УХЛК» на сьогодні є найбільш масштабним проектом 

в Україні в області лісопереробки. Проектна потужність дільниці – 25 000 

м.куб. на рік по сировині (лісоматеріали твердолистяних порід), паркету – 2,5 

млн. м.кв. на рік. ТОВ «УХЛК» є на сьогодні сертифікованим підприємством 

по системі FSC. 

 
Основною продукцією ТОВ «УХЛК» (м. Коростень) є пиломатеріали різного 

ступеню готовності – обрізні, стругані, клеєні тощо. Лісопильно-

деревооброблювальний завод оснащений потужними виробничими лініями, 

обладнанням та устаткуванням від провідних європейських (Німеччина, 

Австрія, Італія, Швеція, Словенія, Польща) виробників: а) дільниця з 

виготовлення пиломатеріалів – Holtec, Springer, Linck, Microtec, Mühlböck, 

Rudnick&Enners, URBAS, BEKA, IBMH, Hepengineers; б) дільниця з 

виготовлення паркетної дошки – EWD, Weinig, Wintersteiger, Shelling, 



Rudnick&Enners, Scheuch, WoodEye, Gardina, Sorbini, Costa, Salvador, Fill, 

Famad, Ledinek. 

 
На підприємстві студенти мають змогу ознайомитися з повним процесом 

виробництва як пиломатеріалів, так і паркетної дошки, починаючи від складу 

лісосировини і закінчуючи складом готової продукції. 
 

 



ТОВ «Барлінек Інвест» (м. Вінниця) – сучасне виробництво тришарової 

дошки для підлоги. На даному підприємстві студент знайомиться із 

виробничим процесом, починаючи з розпилювання колод на заготовки – до 

отримання кінцевої продукції та завезення її на склад. 

    

 
 

Ще однією базою навчальних практик є меблевий цех НУБіП України, 

який виготовляє корпусні меблі для власних потреб університету. Для 

забезпечення ефективного виробництва цех оснащено присадним, 

крайколичкувальним, широкоформатним і свердлильним верстатами.  



   

 
Тут студенти можуть не лише ознайомитися з основними принципами 

роботи верстатів, але й набути практичних навичок верстатника чи 

збиральника меблів. 

На базі кафедри технологій та дизайну виробів з деревини працює 

ПНДЛ технологій оброблення деревини, у якій проводяться не лише 

практичні заняття, але й навчальні та виробничі практики для магістрів. 



    

 

   



   
   

Так, студенти мають змогу досліджувати фізико-механічні властивості 

деревини, деревних та плитних матеріалів, визначати рівень біостійкості 

різних захисних речовин та захист декоративних покриттів, стійкість 

деревних матеріалів до атмосферних впливів, проводити аналіз режимів 

сушіння та термомодифікування деревини. 

Навчальні практики студентів спеціальностей «Лісове господарство» і 

«Садово-паркове господарство», під час яких вони вивчають насінництво, 

набувають навичок вирощування та обліку лісового і декоративного 

садивного матеріалу, проходять на розсаднику кафедри відтворення лісів та 

лісових меліорацій. 

 



 

 



 
 

 



 



 

Враховуючи складний характер рельєфу території розташування НУБіП 

України, де наявна водна ерозія, це прекрасний майданчик для студентів набути 

практичних навичок з лісової і гідротехнічної меліорації.  



 



 



 
 

Під час навчальних практик з «Лісової ентомології», «Лісової 

фітопатології», «Шкідників і збудників декоративних рослин», які 

проводяться на базі ННВЦ «Дзвінківський», НПП «Голосіївський», 

розсаднику кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій та у ботанічному 

саду НУБіП України, студенти ознайомлюються з головними симптомами 



інфекційних хвороб та типовими пошкодженнями шкідниками лісу деревних, 

кущових та квіткових рослин, здійснюють збір гербарних зразків та їх 

ідентифікацію, проводять фітосанітарний моніторинг; а також вивчають 

сучасні засоби та методи інтегрованого захисту лісу від шкідників та 

збудників хвороб. Під керівництвом викладачів студенти вивчають видовий 

склад шкідливих комах та збудників хвороб за допомогою визначників та 

атласів, опановують спеціальні методи обстежень та обліків (зокрема, метод 

модельних гілок, метод ґрунтових розкопок під час обліку шкідників 

підземних частин рослин), розраховують індекс санітарного стану лісових і 

лісопаркових насаджень, розробляють системи обмеження шкодочинного 

впливу шкідливих комах та збудників хвороб.  

 



 



 

 



 

 



 

 



 

У Дзвінківському навчально-науково-виробничому центрі щороку 

студенти проходять навчальну практику з лісівництва. Для кращого розуміння 

природи лісу та засвоєння теоретичних знань студенти вивчають морфологію, 

типологію і природне поновлення лісу, а також проводять відведення насаджень 

під рубки догляду, вибіркові санітарні рубки та рубки головного користування 

із заповненням відповідної виробничої документації та проведенням усіх робіт  

на основі чинних нормативних документів. Під час практики студенти мають 

можливість ознайомитися з результатами дослідження росту й розвитку 

соснових насаджень природного походження (після пожежі) без втручання 

людини та з проведенням лісогосподарських заходів, природних сукцесій 

старовікових лісів, впливу застосування різних способів та інтенсивностей 

рубок догляду на формування деревостанів та лісорослинні властивості ґрунтів, 

впливу рубок догляду на ріст, продуктивність і якість деревостанів та ін.  



 

 



 

 



 

 



 
 

Щороку на початку літа кафедра таксації лісу та лісового менеджменту 

працює у режимі особливої відповідальності та напруженості у зв’язку із 

проведенням навчальних практик. Якість практичного навчання залежить не 

лише від досвіду і компетентності викладача, а й від від стану баз практик, 

наявного обладнання та подібності умов навчання до реальних виробничих 

процесів. Придбання сучасного вимірювального обладнання для наукових 

досліджень у рамках реалізації програми «Голосіївська ініціатива - 2020», 

принципово покращило й рівень проведення навчальних практик. Тепер 

студенти активно опановують технології 3D сканування, використання 

безпілотників для моніторингу лісових екосистем та вимірювання біометричних 

параметрів дерев. 

На практиках з лісової таксації, інвентаризації садово-паркових об’єктів, 

інвентаризації та моніторингу лісів на базі НПП Голосіївський, Ботанічного 

саду НУБіП України та Дзвінківського навчально-науково-виробничого центру 

Боярської ЛДС студенти набувають практичних навичок вимірювання основних 

біометричних параметрів дерев, обліку лісоматеріалів, закладання пробних 

площ, таксації лісових і лісопаркових насаджень, інвентаризації міських зелених 

насаджень, приросту дерев та деревостанів, обліку мисливських тварин тощо.  

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 
 

 


