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1974-1979 р. – навчання у Львівському лісотехнічному інституті. Закінчив 

інститут за спеціальністю “Технологія деревообробки”, кваліфікація – інженер-

технолог, отримав диплом з відзнакою. 

1985р.- захистив кандидатську дисертацію та отримав ступінь кандидата 

технічних наук. Тема дисертації: «Влияние размерно-качественных 

особенностей осиновых пиломатериалов на выход заготовок столярно-

строительных изделий в условиях УССР». 

 

Основний напрямок наукових досліджень: 

Дослідження та розроблення ресурсозберігаючих технологій при 

виготовленні столярно-будівельних та інших виробів деревообробки. 

Методологічні засади нормування технологічних витрат деревини у лісопильно-

деревообробному виробництві. 

 

Тематика наукових досліджень: 

– Розробка науково - обґрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві 

паркетних дощок та щитів. Звіт НДР № 93112/23. Львів. 2010. Науковий 

керівник Ференц О.Б. 

– Дослідження та розроблення  ресурсозберігаючих технологій використання 

деревини. Звіт ДКР №1-163-07.-Львів:НЛТУ України.-2008.-107с. Науковий 

керівник Максимів В.М. 

– Розробити науково-обгрунтовані нормативи витрат сировини у виробництві 

СБВ. ГД 363 д-06 Науковий звіт НЛТУУ, Львів 2006. Науковий керівник Ференц 

О.Б. 

– Розробити науково-обгрунтовані нормативи витрат сировини у виробництві 

пиломатеріалів. ГД 316 д-05 . Науковий звіт НЛТУУ, Львів 2005. Науковий 

керівник Ференц О.Б. 

 

 



Участь у конференціях і семінарах. 

За останні 5 років брав участь у понад 16 міжнародних та всеукраїнських 

конференціях та семінарах. 

 

Керівництво науковою роботою студентів. 

За останні 5 років під його керівництвом було успішно захищено 13 

магістерських робіт. 

За останні 5 років 13 студентів приймали участь у щорічних студентських 

науково-технічних конференціях НЛТУ України та опубліковано низку статтей 

та тез доповідей конференцій за участі студентів, зокрема: 

– Теоретическая оценка радиальности пиломатериалов при развальном и 

брусовом способах раскроя. Материалы ХІV Всеросийской науч., практ. 

конференции. – Архангельск:- 2011.-с.92-96. Н.Г. Лукянова и др. 

– Економічна ефективність нормування витрати сировини у виробництві 

паркетних виробів. Науковий вісник НЛТУ України. Зб. наук. –техн. праць. - 

Львів: НЛТУ України.-2012. Вип. 22.8 -с.337-341. доц. Кіндрат, асп. Ференц О.О. 

– Сучасні технології ефективного використання деревини у лісопильному 

виробництві. Лісове господарство, лісова, паперова, д/о промисловість. - 

Львів.2013. Вип.39.1. - с.227-230. доц. Кіндрат, асп. Ференц О.О. 

– Розробити науково-обгрунтовані коефіцієнти витрат деревини при 

виготовленні клеєного бруса. доц. Ференц О.Б., маг. Дутко Я.Ю., Львів 2014. 

-Вплив розмірно-якісних особливостей пиломатеріалів на вихід заготовок 

пваркетьних виробів. доц. Ференц О.Б., маг. Баран О.Ю., Львів 2015. 

-Підвищення ресурсоощодності первинного розпилювання при 

виготовленні паркетних виробів. доц. Ференц О.Б., маг. Щадей В.В., Львів 2017. 

- Дослідження та обґрунтування параметрів замкових з’єднань паркетних 

дощок. маг. Чиженвський М.А., доц. Ференц О.Б. та ін. Науковий вісник НЛТУ 

України.- Львів:НЛТУ України.-2018.  
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