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Обладнання галузі 

1. Загальні відомості про процес різання. 

2. Кутові та лінійні параметри різального елемента ( елементарного різця). 

3. Робочі рухи у процесі різання, швидкість різання та подачі. 

4. Види різання та явища, що його супроводжують. 

5 Мікрогеометрія леза різця. 

6. Пиляння рамними, стрічковими та круглими пилами. 

7 Призначення та класифікація дискових пил. 

8. Конструкція дискових пил. 

9. Підготовка рамних пил до роботи. 

10. Підготовка стрічкових пил до роботи. 

11. Підготовка дискових (круглих) пил до роботи. 

12. Свердлильний та довбальний інструмент. 

13. Основні та допоміжні частини деревообробних верстатів. 

14. Механізми різання та подачі деревообробних верстатів. 

15. Механізми базування та приводу деревообробних верстатів. 

 

 

Основи технології столярно-будівельних виробів 

1. Поняття про заготовку та припуски на механічне оброблювання заготовок 

для столярно-будівельних  виробів. 

2. Схеми розкроювання пиломатеріалів на заготовки для столярно-

будівельних виробів 

3. Сировина та вимоги до неї  для виготовлення деталей профільних для 

будівництва.  

4. Технологія виготовлення профільних деталей для будівництва. 

5. Вимоги до заготовок для виготовлення профільних деталей для 

будівництва. 

6. Виготовлення профільних деталей методом «постформінгу» 



7. Класифікація клеєних заготовок, їх призначення.  

8. Режими склеювання. 

9. Вимоги до заготовок для виготовлення клеєних деталей  

10. Характеристика віконних блоків, їх класифікація. 

11 Характеристика дверних блоків, їх класифікація. 

12. Характеристика сировини і матеріалів для виготовлення дверних блоків. 

13. Технологічний процес виготовлення дверних блоків щитової конструкції. 

14. Технологічний процес виготовлення дверних блоків рамкової 

конструкції. 

15. Технологічний процес виготовлення фільончастих дверних блоків . 

 

Механічна обробка деревини 

1. Характеристика продукції деревообробного виробництва. 

2. Що розуміється під поняттям "деталь". 

3. Припуски для виготовленні деталей чорнової заготовки. 

4. Матеріали які підлягають розкрою при виготовленні виробів з деревини. 

5. Карта розкрою плитних матеріалів. 

6. Точність обробки деревини. 

7. Обладнання яке застосовують при створенні базових поверхонь. 

8. Рейсмусні верстати, їх будова. 

9. Чотирибічні рейсмусні верстати, їх будова та застосування. 

10. Фактори які найбільше впливають на продуктивність верстата. 

11. Калібрування  щитових заготовок, способи та обладнання. 

12. Фрезерні верстати, призначення та будова. 

13. Шипорізні верстати, призначення та їх будова. 

14. Яка мета ставиться при шліфуванні заготовок. 

 

Основи технології меблевого виробництва 

1.  Ознаки класифікації меблів. 

2.  Поділ меблів за ступенем м’якості (категорії). 

3.   Ознаки різниці між чистовою заготовкою та чорновою заготовками. 

4.  Вимірювальні інструменти для контролю розмірів деталей. 

5.  Конструктивний елемент в меблях який має замкнений контур. 

6. Види меблів в залежності від способу елементів  їх з’єднання. 

7.  Способи виготовлення криволінійних заготовок. 

8.  Види склеювання масивної деревини. 

9.  Види клеїв для склеювання  деталей меблів, підготовка клеїв та нанесення 

клейового розчину. 

10.  Види криволінійних деталей які можна виготовити шляхом механічної 

обробки. 

11. Яка сукупність нерівностей створює мікрорельєф поверхні деталі. 

12. Які матеріали відносяться до ув’язуючих та прошивних. 



13.  Нерозбірні способи з’єднання у меблях,  яке кріплення для цього 

використовується. 

14. Як поділяються меблі, які призначені для житлових приміщень. 

15. Пояснити що таке допуск при виготовленні деталей меблів. 

16. Які існують види пружинних та безпружинних м’яких елементів меблів. 

 

Основи технології лісопиляльно-деревообробного виробництва 

1. Як визначаються розміри пиломатеріалів? 

2. Які бувають пиломатеріали за орієнтацією розпилювання, місце 

розташуванням в колоді і способом обробки. 

3. Основні вимоги до  пиломатеріалів та заготовок за розмірами, якістю 

деревини і обробки. 

4.  Основні вади деревини обмежуються в пиломатеріалах. 

5.  Основні види і способи розкрою колод на пиломатеріали і критерії їх 

оцінки. 

6. Що таке постав, які бувають постави, методи складання і розрахунку 

поставів. 

7. Від чого залежить ефективний спосіб розкрою колод на пиломатеріали і 

заготовки. 

8.  Планування розкрою, основні задачі планування розкрою. 

9.  Потокові лінії,  лісопильний потік від чого залежить вибір потоку. 

10.  Основні операції  які входять в процес розкрою колод на пиломатеріали. 

11.  Сортування колод перед розпилюванням, обладнання  на якому  

здійснюється цей процес. 

12.  Обладнання  яке застосовується в лісопильних потоках,  колодопильне 

обладнання та його характеристика. 

13. Які технологічні процеси виробництва пиломатеріалів можна віднести до 

перспективних і чим вони відрізняються від традиційних. 

14. Обладнання  яке використовується для поперечного (поздовжнього) 

розкрою пиломатеріалів, для фугування, нарізання гопів, отворів, шліфування 

заготовок і деталей. 

15.  Шорсткість поверхні деревини і якими показниками вона оцінюється. 

 

Охорона праці 

1. Визначення поняття «охорона праці». 

2. Хто здійснює державний нагляд за виконання законодавчих актів з 

охорони праці. 

3. Яку відповідальність несе працівник, якщо за його провини зіпсоване 

обладнання? 

4. В який термін з дня прийняття на роботу працівник повинен пройти 

навчання з охорони праці? 



5. Після якої тривалості перерви в трудовому процесі робітник, що 

виконував роботи підвищеної небезпеки, повинен пройти позаплановий 

інструктаж? 

6. Протягом якого часу комісія з розслідування обставин та причин 

нещасного випадку повинна скласти акт за формою Н-1: 

7. Що може статися з працівником внаслідок багаторазової, тривалої дії на 

його організм шкідливих виробничих чинників: 

8.  Що повинен зробити працівник, коли, не за його вини,  вийшов з ладу 

спецодяг? 

9.  Чи дозволяється залучати працівників молодше 18 років до робіт у 

вихідні дні? 

10.  Якою вогнегасильною речовиною можна гасити електрообладняння під 

напругою? 

11.  Який пристрій застосовують для уникнення дії атмосферної електрики? 

12.  Дати визначення поняття «Електроофтальмія». 

13. Індивідуальні засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів. 

14. На скільки класів поділяються умови праці? 

15.  Які протипожежні засоби відносяться до первинних? 

16. Безпечний метод звільнення потерпілого від дії електричного струму. 

17. Яку відповідальність несе працівник, якщо за його провини зіпсоване 

обладнання? 

18. Шкідливі виробничі фактори: хімічні, фізичні, біологічні, 

психофізіологічні та їх характеристики. 

 

 

Програма кваліфікаційного екзамену  для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

спеціальністі 205 Лісове господарство 

Освітньо-професійна програма «Обробка деревини» 

2021/2022 навчального року  розглянута та схвалена на засіданні циклової 

комісії лісогосподарських та садово-паркових дисциплін . 

Протокол № 11 від   08.04.2022 року  

Голова циклової  комісії                                                             Світлана СТАСЮК  

 
 


