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Опис дисципліни 

Дисципліна “Деревинознавство і лісове товарознавство» спрямована на ознайомлення 

студентів з раціональним використанням деревини, розпізнаванням деревних порід за 

макроскопічними ознаками і зовнішнім виглядом деревини, курс вчить виявляти вади 

деревини на сортиментах і ростучих деревах, визначати сорт різних сортиментів 

обмірювати і обліковувати їх, а також маркувати. 

Структура курсу 

Години 

(лек. /пр./ 

лаб) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/-/4 Макроскопічна і 

мікроскопічна 

будова деревини. 

Вивчити зміст, завдання, значення 

дисципліни Деревинознавство та лісове 

товарознавство. Знати будову дерева, його 

ріст і розвиток,основні частини дерева: 

корінь, стовбура, крона їх значення, головні 

розрізи стовбура, частини стовбура: 

серцевина, деревина, камбій, кора; їх будова 

і роль в житті дерева, макроскопічна будова 

деревини хвойних і листяних порід: ядро, 

заболонь, стигла деревина, річні кільця, 

рання і пізня деревина, судини, смоляні 

ходи; їх будова і призначення. Вміти 

визначати деревні породи за 

макроскопічними ознаками. Вивчити 

мікроскопічну будову деревини, поняття про 

будову рослинної клітини і клітинної 

оболонки.  

Питання 

2/2/2 Фізичні, хімічні і 

механічні 

властивості 

деревини. 

 

Вивчити властивості, які характеризують 

зовнішній вигляд деревини: колір, блиск, 

текстура і запах, їх практичне значення. 

Знати що таке вологість деревини, способи їх 

визначення. Вивчити такі поняття як границя 

гігроскопічності, рівновісна вологість 

деревини, її практичне значення, усушка 

деревини, лінійна і об’ємна, коефіцієнти 

усушки, волого поглинання, розбухання, 

густина деревини і методи її визначення, 

теплоємність, теплопровідність, 

температуропровідність і теплове 

розширення, електричні властивості 

Питання 
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деревини, звукові властивості деревини. 

Вивчити хімічний склад деревини, органічні 

речовини деревини: целюлозу, 

геміцелюлозу, лігнін, їх характеристику 

Знати класифікацію механічних 

властивостей: поняття про напругу, 

деформації, границі міцності.  

2/-/- Вплив різних 

факторів на 

фізико-механічні 

властивості 

деревини. 

Вміти охарактеризувати вплив будови 

деревини, зв'язок між різними властивостями 

деревини, вплив лісівничих факторів, вплив 

фізичних і хімічних факторів.  

 

Питання 

3/-/4 Вади деревини. Вивчити вади деревини: сучки та їх 

класифікація по ступеню зростання, форми 

розрізу, положенні в сортименті, взаємному 

розміщенні, ступеню зростання з 

навколишньою деревиною, стану деревини і 

виходу на поверхню, тріщини і їх 

класифікація по типах, положенню в 

сортименті, глибині і ширині, вади форми 

стовбура: збіг, окоренкуватість, нарости, 

кривизна, вади будови деревини: нахил 

волокон, крінь, тягова деревина, свілеватість, 

закрутка, вічка, смоляні кишені, серцевина, 

подвійна серцевина, зміщена серцевина, 

пасинок, сухобокість, прорість, рак, 

засмолок, несправжнє ядро, плямистість, 

внутрішня заболонь, водо шар, хімічні 

забарвлення: продубина, жовтизна, грибні 

ураження: грибні ядрові плями і смуги, 

ядрова гниль, пліснява, заболонні, грибні 

забарвлення, заболонна гниль, побуріння, 

зовнішня трухлява гниль, біологічні 

пошкодження: червоточення, пошкодження 

птахами, паразитними рослинами, інородні 

включення, механічні пошкодження і вади 

обробки. Дати характеристику і вивчити 

методи вимірювання вад деревини, вплив на 

властивості деревини, раціональне 

використання деревини ураженої різними 

вадами. 

 

Питання, 

тести 

2/-/- Класифікація і 

стандартизація 

лісових товарів. 

Знати класифікацію лісових товарів по 

способу виробництва і обробки. Мати 

поняття про лісовий сортимент, класи 

лісових сортиментів. Вивчити  

стандартизацію товарів і їх значення.  

Питання, 

тести 

2/10/- Круглі 

лісоматеріали. 

 

Вивчити класифікацію круглих лісових 

матеріалів по породах, призначенню, 

розмірах та якості деревини. Знати правила 

маркування, сортування, обмір, облік, 

перевірка якості круглих лісоматеріалів. 

Питання, 

тести 



2/8/- Пиляні, лущені, 

стругані 

лісоматеріали, 

композиційні 

деревні 

матеріали, 

модифікована 

деревина. 

Вивчити класифікацію пиломатеріалів по 

породах, формі поперечного перерізу, 

розмірах, характеру і ступеню обробки, 

способу розпилювання, положення в 

круглому лісоматеріалі, якості, призначення. 

Знати правила маркування, сортування, 

зберігання, обміру, обліку і приймання 

пиломатеріалів. Вивчити про клепки для 

діжок, дощечки для тари, струганий шпон, 

його види, технічна характеристика, 

застосування, лущений шпон, технічні 

вимоги, які пред’являються до нього, 

застосування, композиційні деревні 

матеріали, клеєна фанера, види, технічна 

характеристика і застосування, 

деревношарові пластики, маси деревні 

пресовані, арболіт, фіброліт, ксилоліт. Знати 

методи одержання вказаних матеріалів, 

властивості, застосування, переваги і 

недоліки, правила сортування, маркування, 

обміру, обліку, зберігання і приймання 

шпону, клеєної фанери і плити. 

 

Питання, 

тести 

 

Літературні джерела 

1. Михайличенко А. Л. Древесиноведение и лесное товароведение / А.Л. 

Михайличенко,  М.С. Сметанин.  - Москва: Лесная промышленность, 1987. – 224 с.  

2. Уголев Б. Н.  Древесиноведение и лесное товароведение / Уголев Б.Н.- Москва: 

Aкадемия, 2004. – 266 с.  

3. Вінтонів І.С. Деревинознавство / І.С. Вінтонів, І.М. Сопушинський, А. Тайшінгер - 

Львів: Апріорі, 2007. – 312 с. 

4. Боровиков А. М. Справочник по древесиноведению /А.М.  Боровиков, Б.Н. Уголев  

– Москва: Лесная промышленность, 1989. – 112 с. 

5. Михайличенко А. Л. Практикум по древесиноведению и лесному товароведению / 

А.Л. Михайличенко, М.С. Сметанин - Москва: Лесная промышленность, 1989. – 95 с. 

6. Підкоритов В.І. Посібник із вимірювання і оцінки якості деревини в круглому 

вигляді [Електронний ресурс] / В.І. Підкоритов – Київ: 2015.  

– 5,2 МВ. 

7. Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов: ГОСТ 5306-83. – [Чинний від 1985 

- 01- 01]. - Москва: Издательство стандартов, 1984. – 136 с.  

  

Політика оцінювання 

 ● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 ● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

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

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в онлайн формі за погодженням із 

керівником курсу. 

Оцінювання 



Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1(Теми 1.1. – 1.4.) 27 

Модуль 2 (Теми 2.1. – 2.2.) 18 

Модуль 3 (Теми 3.1. – 3.4.) 31 

Додаткова навчальна робота студентів 

(написання рефератів, створення 

презентацій, участь у науково-дослідних 

роботах, наукових конференціях тощо) 

24 

Шкала оцінювання студентів: 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диферен- 

ційованого заліку, 

курсового проекту (роботи) 

 

для заліку  

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 E 

35-59 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 


