
КАФЕДРА АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА  

НУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

 

СИЛАБУС КУРСУ 

 

ПЕРЕРОБКА ДЕРЕВИНИ 
 

Освітній ступінь – МАГІСТР 

Освітньо-професійна програма «Лісове 

господарство» 
 

Мова викладання   українська 
 

Викладач (-і)   к.б.н., Корма Олександр Михайлович 

Профайл викладача (-ів)   - 

Контакти викладача   066-252-45-43, korma.a@ukr.net 

 

1. Анотація курсу 

Деревина – це матеріал, який людина почала використовувати на самих 

ранніх етапах свого існування, тому сучасний розвиток людського суспільства 

пов’язано з використанням деревини в побуті, будівництві та мистецтві. В даний 

час з деревини виготовляють до тисячі найменувань продукції. Це стало 

можливим за рахунок ефективного використання деревини і поєднання її з 

новими матеріалами, що дозволило покращити її властивості. 

Програмою курсу передбачено вивчення наступних тем: Тема 1. Фізичні 

властивості деревини; Тема 2. Механічні властивості деревини; Тема 3. 

Мінливість і взаємо-зв'язок властивостей деревини; Тема 4. Основи різання; 

Тема 5. Складне верстатне різання; Тема 6. Загальні відомості про дереворізальні 

інструменти; Тема 7. Конструкції дереворіз-зальних інструментів; Тема 8. 

Сушіння деревини; Тема 9. Технологія виробництва лущеного і струганого 

шпону; Тема 10. Технологія виготовлення фанери і пластиків; Тема 11. 

Технологія виготовлення ДСП і ДВП 

 

2. Мета та цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни «Переробка деревини» є отримання знань 

про фізичні та хімічні процеси, які виникають при обробці, а також руйнуванні 

матеріалів з деревини, основні фізико-механічні властивості матеріалів з 

деревини, основні способи обробки різанням деревини та їх особливість, що у 

подальшому може бути використано в одержані знання при виборі типів та 

режимів обробки деревини, визначенні можливих фізико-хімічних процесів, які 

протікають в деревині з часом, а також розробці та удосконаленні технологічних 

процесів виготовлення продукції з деревини а також господарській діяльності. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) має набути або 

розширити наступні загальні (ЗК) та фахові (ФК) компетентності, передбачені 

освітньою програмою спеціальності 205 – Лісове господарство: 



ЗК 8. Здатність оцінювати потенційні небезпечні та шкідливі фактори та 

умови праці, джерела надзвичайних ситуацій, вживати заходи щодо запобігання 

та ліквідування нещасних випадків, професійних захворювань, техногенних 

аварій та надзвичайних ситуацій. 

ФК 5. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі лісового 

господарства у широких або мультидисциплінарних контекстах. 

 

3. Результати навчання 

Основними завданнями курсу «Переробка деревини» є: 

1) Ознайомлення з можливою корисністю матеріалів, які 

виготовляються з деревини, кори та зелені. 

2) Вивчення показників густини виробів з деревини. 

3) Отримання практичних навичок кількісної оцінки основних 

показників міцності матеріалів з деревини. 

4) Отримання практичних навичок оцінки твердості матеріалів з 

деревини. 

5) Ознайомлення з особливостями різання матеріалів вздовж та поперек 

волокон деревини. 

6) Отримання практичних навичок визначення вологості матеріалу з 

деревини. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен   

знати:  

- умови використання та особливості матеріалів з деревини, кори та зелені; 

- основні показники, які характеризують зовнішній вид деревини; 

- показники густини виробів з деревини; 

- фізичні характеристики деревини в залежності від напрямку розташування 

волокон матеріалу. 

уміти:  

- кількісно оцінювати міцність матеріалів з деревини; 

- аналізувати напруження та деформацію матеріалу з деревини; 

- оцінювати твердість матеріалів з деревини; 

- визначати характер різання матеріалів вздовж та поперек волокон 

деревини; 

- визначати вологість матеріалу з деревини; 

- визначати лінійні розміри матеріалів з деревини при зміні її вологості; 

- визначати густину матеріалу з деревини при зміні її вологості. 

Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або вдосконалити наступні 

програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою програмою: 

ПРН 5. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері лісового 

господарства та у ширших контекстах, забезпечувати якість, оцінювати 

ефективність і результативність діяльності 

ПРН 12. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну 

діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій й 

продуктів лісового та мисливського господарства та в ширших 

мультидисциплінарних контекстах. 

ПРН 13. Вміти оцінювати потенційні небезпечні та шкідливі фактори та 

умови праці, джерела надзвичайних ситуацій, вживати заходи щодо організації 



безпечних умов роботи, запобігати виникненню  нещасних випадків, 

професійних захворювань, техногенних аварій та надзвичайних ситуацій.. 

 

4. Обсяг курсу – 4 кредитів ECTS (120 годин) 

Вид заняття Загальна кількість годин  

Лекції 16 

Практичні заняття  14 

Самостійна робота  90 

 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів. 

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних 

розділів дисципліни. 

 

5. Пререквізити 

Перелік дисциплін, які передують вивченню дисципліни «Переробка 

деревини»: «Фізика», «Хімія», «Лісове товарознавство», «Основи 

лісоексплуатації», «Механізація лісогосподарських робіт». 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: 

поточний контроль – 60 балів (відвідування занять, 

виконання завдань для самостійного опрацювання, 

робота під час практичних занять, написання модульних 

тестів); підсумковий контроль – 40 балів 

(диференційований залік) відповідно Положення про 

поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів 

вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-

zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ).  

Вимоги до 

реферату, РГР, 

КР,КП, тощо 

не передбачено навчальним планом. 

Практичні заняття відвідування занять, своєчасне та самостійне виконання 

завдань – до 20 балів; усна відповідь на питання, 

розглянуті в практичному занятті – до 30 балів. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється 

по їх завершенню шляхом написання тесту. Оцінка 

успішності студента з дисципліни є рейтинговою і 

виставляється за стобальною шкалою з урахуванням 

оцінок засвоєння окремих модулів (середньо зважена між 

модулями). 

A – 90-100 балів, B – 82-89 балів, C – 75-81 балів, D – 66-74 балів, E – 60-

65 балів, FX – 0-59 балів 
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https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf
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7. Політики курсу 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Порядок ліквідації академічної заборгованості прописано 

в Положенні про поточне та підсумкове оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-

zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ) 

Політика щодо 

перезарахування 

кредитів у 

випадку 

мобільності  

Університет визнає еквівалентними та перезараховує 

результати навчання здобувача вищої освіти у ЗВО-

партнері. Визнання результатів навчання у межах 

академічного співробітництва з ЗВО-партнерами 

здійснюється з використанням європейської системи 

трансферу та накопичення кредитів ECTS або з 

використанням системи оцінювання ЗВО-партнера згідно 

Положення про академічну мобільність учасників 

освітнього процесу НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-

pro-akademichnu-mobilnist-uchasnykiv-osvitnogo-

proczesu.pdf ). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів) 

відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в НУ 

«Чернігівська політехніка» (https://stu.cn.ua/wp-

content/uploads/2021/03/pravila-vn-rozp.pdf ) та Кодексу 

академічної доброчесності НУ «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/06/kodeks-

akademichnoyi-dobrochesnosti-nova-redakcziya.pdf ) 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в онлайн формі 

за погодженням із дирекцією інституту).  

Здобувач вищої освіти, який має більше 30% пропусків 

навчальних занять (без поважних причин) від загального 

обсягу аудиторних годин відповідної навчальної 

дисципліни згідно з індивідуальним начальним планом не 

допускається до складання екзамену (диференційованого 

заліку) під час семестрового контролю, але має право 

ліквідувати академічну заборгованість у порядку, 

передбаченому Положенням про поточне та підсумкове 

оцінювання знань здобувачів вищої освіти Національного 

університету «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-
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pro-potochne-ta-pidsumkove-oczinyuvannya-znan-

zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1.pdf ) 

Вільне відвідування занять (далі – ВВЗ) здобувачам 

вищої освіти (далі – ЗВО) Університету дозволяється з 

метою створення умов для навчання ЗВО, які не можуть 

відвідувати навчальні заняття з поважних причин за 

діючим розкладом. До поважних причин відносяться 

випадки, підтверджені відповідними документами, а саме: 

поєднання навчання зі спортивною та (або) громадською 

діяльністю, наявність дітей віком до 3-х років, вагітність, 

поєднання навчання з роботою за фахом, дуальне навчання 

(у разі його запровадження для окремих здобувачів вищої 

освіти), інші випадки. Вільне відвідування занять 

організовується відповідно Порядку надання дозволу на 

вільне відвідування занять здобувачам вищої освіти 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/03/p-vilne-vid.pdf) 
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