
 Інститут луб’яних культур  
Національної академії аграрних наук України  

 

Асоціація «Українські технічні коноплі» 

 

ПРОГРАМА 

  
 

 

 

2-6 квітня 2018 р.: 

 

Збір учасників заходу за адресою: 

м. Глухів, вул. Терещенків, 45, 

 Інститут луб’яних культур  

 

 8.00-9.00 – Реєстрація учасників  

 9.00-9.15 – Вступне слово - Маринченко Ігор Олексійович, к.т.н., директор 

ІЛК НААН 

 

Пленарна частина 

 

 9.15 - 9.30 – Розвиток галузі коноплярства в Україні та Світі, Маринченко 

Ігор Олексійович, к.т.н., директор ІЛК НААН; 

 9.30 - 10.00 – Сучасні сорти промислових конопель і напрями їх 

використання, Вировець В’ячеслав Гаврилович, д.с.-г.н., професор, 

головний науковий співробітник відділу селекції і насінництва конопель ІЛК 

НААН; 

 10.00 - 10.30 – Особливості технологій вирощування промислових конопель 

за напрямами використання, Лайко Ірина Михайлівна, д.с. -г.н., с.н.с., зав. 

відділу селекції і насінництва конопель ІЛК НААН; 

 10.30 - 11.00 – Прояви хвороб і шкідників й засоби боротьби з ними, 

Кириченко Ганна Іванівна., к.с.-г.н., науковий співробітник відділу селекції і 

насінництва конопель ІЛК НААН; 

 11.30 - 12.00 – Апробація насінницьких посівів конопель, Лайко Ірина 

Михайлівна, д.с.-г.н., с.н.с., зав. відділу селекції і насінництва конопель ІЛК 

НААН.  



 12.00 – 12.30 - Стан та розвиток нормативно-правової бази галузі 

коноплярства, Ігнатюк Олександр Леонідович, президент Асоціації 

українські технічні коноплі. 

 12.30 – 13.00 – Економічні аспекти вирощування промислових конопель, 

Примаков Олег Аркадійович, к.т.н., с.н.с., зав. відділу НДПІВМІ ІЛК НААН 

 

 13.00 - 14.00 – Обідня перерва. 

 

 14.00 – 16.00 – Індивідуальні консультації для учасників семінару за 

окресленими в пленарній частині напрямами 

 

 

 8.00-9.00 – Реєстрація учасників  

 

Пленарна частина 

 

 9.00 - 9.30 – Основи збирання промислових конопель, Коропченко Сергій 

Петрович, к.т.н., с.н.с., зав. відділу інженерно-технічних досліджень ІЛК 

НААН. 

 9.30 - 10.00 - Доробка насіння конопель після збирання зернозбиральним 

комбайном, Лук’яненко Петро Васильович, к.т.н., старший науковий 

співробітник відділу інженерно-технічних досліджень ІЛК НААН. 

 10.00 – 10.30 - Сучасні технологічні прийоми переробки конопляної 

сировини, Коропченко Сергій Петрович, к.т.н., с.н.с., зав. відділу інженерно-

технічних досліджень ІЛК НААН. 

 

Практична частина 

 

Переїзд в лабораторію технічного аналіз 
 

 11.00 – 13.00 – Демонстрація науково-виробничої бази з переробки льоно- 

та коноплесировини. 

 13.00 - 14.00 – Обідня перерва. 

 14.00 – 15.00 – Індивідуальні консультації для учасників семінару за 

окресленими в пленарній частині напрямами 

 15.00 - підведення підсумків та видача сертифікатів про навчання 

 

 

 

Індивідуальне навчання учасників заходу за тематиками семінару 


