
 

ДАДАК 

Юрій Романович 

кандидат технічних наук, доцент 

доцент кафедри  

ТЛ, С і ДБВ 

e-mail: yura_dadak@edu.ua 

 

 

У 2002 р. закінчив Український державний лісотехнічний університет 

(спеціальність – «Технологія деревообробки», кваліфікація – інженер-технолог). 

У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат 

технічних наук. Тема дисертація: «Підвищення ефективності пиловловлення в 

процесах оброблення деревини та деревинних матеріалів». 

 

Основний напрямок наукових досліджень: 

Розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у 

дерев’яному домобудуванні. 

Розроблення наукових основ вловлювання та сепарування відходів у 

процесах механічного оброблення деревини. 

Процеси очищення викидів деревообробних підприємств від деревного 

пилу.  

 

Участь у конференціях і семінарах. 

За останні 5 років брав участь у понад 6 міжнародних та всеукраїнських 

конференціях та семінарах. 

 

Керівництво науковою роботою студентів. 

За останні 5 років під його керівництвом було успішно захищено 8 

магістерських робіт. 

За останні 5 років 8 студентів приймали участь у щорічних студентських 

науково-технічних конференціях НЛТУ України та опубліковано низку статтей 

та тез доповідей конференцій за участі студентів. 
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