
Програма
6-ї міжнародної науково-практичної конференції

“Інновації у коноплярстві 2020”
26-28 серпня 2020 р., м.Глухів Сумської області.

Перший день.26.08.2020 р.
Практичний досвід використання конопель - “Конопляний

ярмарок”
Місце проведення: сквер Терещенків, Інститут луб’яних культур

НААН.
Учасники ярмарку: провідні вітчизняні компанії - виробники

конопляної продукції, товаровиробники від місцевих громад.
8-00 - 10-00 - Заїзд та реєстрація учасників
10-00 - 10-30 - Відкриття ярмарку та вітальне слово від

організаторів, органів місцевого самоврядування, обласної адміністрації,
НААН; СОДА; міської ради; народних депутатів, галузевих асоціацій.

10-30 - 16-00 - “Конопляний ярмарок”. Сучасне виробництво на
основі промислових конопель.

10-30 - 13-00 - Майстер-класи. “Народні іграшки з волокна та
інших природних матеріалів” за участі фахівців Глухівського міського
центру дитячої та юнацької творчості та народних майстрів.

14-00 - 15-00 - Презентація бібліографічного
покажчика ”Професор Вировець Вячеслав Гаврилович. Мій шлях в
науці”, присвяченому видатному вченому у галузі селекції та
насінництва конопель, автору нових високопродуктивних однодомних
сортів

15-00 - 16-00 - Конопляне дефіле. Демонстрація-продаж
конопляного одягу від українських модельєрів компанії Девохом та
дизайн-студії “Від малюнка до готового виробу” професійно-
педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка.

Протягом дня:
- День відкритих дверей Інституту луб’яних культур НААН

“Науковці інституту в історії коноплярства”.
Екскурсія “Глухів історичний” (цікаві факти про історію

Глухівщини від науковців Національного заповідника “Глухів”)



Другий день. 27.08.2020 р.
Наукова конференція “Інновації у коноплярстві 2020”
Місце проведення: Інститут луб’яних культур НААН .
9-00 - 10-00 Реєстрація учасників.
10-00 - 10-15 Відкриття конференції та вітальне слово від

організаторів, органів державної влади, народних депутатів
10-15 - 17-00 Пленарна частина

Час Доповідач, назва доповіді Організація
Голова
Ігор Маринченко

Інститут луб’яних культур
НААН

10-15 Ігор Маринченко
Промислові коноплі для стратегії сталого
розвитку

Інститут луб’яних культур
НААН

10-30 Marat Diushebaev
Перспективи розвитку галузі коноплярства у
Киргизстані

Ассоциация лубяных культур
Киргизская Республика

10-45 Василь Аксьонов
Деякі питання ліцензування діяльності з
культивування конопель

Черкаський науково-
дослідний експертно-
криміналістичний центр МВС

11-00 Микола Шкурко
Місце і роль галузевих асоціацій в діяльності
відновленого Міністерства аграрної політики

Громадська спілка "Асоціація
розвитку льонарства і
коноплярства України"

11-15 Олег Примаков
Сучасний стан коноплярства та економічні
аспекти коноплевиробництва

Інститут луб’яних культур
НААН

11-30 Микола Роїк
Промислові коноплі як біоенергетична
сировина

Національна академія
аграрних наук України

11-45 Перерва
12-00 Іларіон Ярошенко

Сучасні аспекти лікарського використання
конопель

Канаптека

12-15 Дмитро Ісаєв
Перспективи використання канабіноїдів у
медицині

Інститут фізіології
ім.О.О.Богомольця НАН
України

12-30 Олександр Чижов
Діяльність Української конопляної асоціації у
сучасних умовах

Українська конопляна
асоціація



Час Доповідач, назва доповіді Організація
12-45 Юрій Гладенко

Коноплі, як чинник розвитку туристичної
дестинації

Відділ промоції та туризму
Сумської ОДА

13-00 Сергій Коваленков
Промислові коноплі в будівництві

Hempire

13-15 Олег Земнухов
Поглиблена переробка конопляної
сировини у малому
сільськогосподарському підприємстві

Хемпс

13-30 Кава-пауза

14-00 Юрій Колеснік
Переробка насіння промислових конопель у
малому сільськогосподарському
підприємстві

ФГ Екосвіт

14-15 Тамара Носенко
Біологічна цінність та хімічні властивості
конопляної олії

Національний університет
харчових технологій

14-30 Наталія Сова
Аналіз вітчизняного та закордонного
асортименту продуктів переробки насіння
промислових конопель

Дніпровський державний
аграрно-економічний
університет

14-45 Анна Єфіменко
Виготовлення нітратцелюлозного пороху на
основі швидковідновлюваної природної
сировини

Індустріальний парк “Свема”

15-00 Сергій Міщенко
Сучасні напрями наукових досліджень в
селекції промислових конопель

Інститут луб’яних культур
НААН

15-15 Вероніка Вінярська
Вирощування та розмноження конопель
методом клонування в закритому ґрунті.

ТОВ Канбексгруп

15-30 Перерва
15-45 Сергій Коропченко

Сучасні тенденції одержання конопляної
продукції

Інститут луб’яних культур
НААН

15-45 Олександр Стаценко
Концепції кооперації у конопляному бізнесі
на основі використання Лінії переробки
луб’яних культур

ТОВ “Хемптехно”



Час Доповідач, назва доповіді Організація
16-00 Віктор Шейченко

Управління технологічними процесами
збирання біологічного врожаю конопель

Полтавська державна
аграрна академія

Шевчук Віталій
Особливості технологій збирання врожаю
конопель з використанням стрічкових
нагромаджувачів

Уманський національний
університет садівництва

16-15 Оксана Дево
Виробництво конопляного текстилю

Devohome

16-30 Підведення підсумків

Протягом дня.
Ділова платформа для В2В зустрічей учасників конференції.

17-30 “Конопляна вечірка”.

Третій день. 28.08.2020 р.
День конопляного поля
9-00 - 10-00 Реєстрація учасників.
10-00. Виїзд на посіви промислових конопель.
(Рух здійснюватиметься власним транспортом)
10-20 - 10-50 - Огляд сучасних сортів промислових конопель на

ділянці сортовипробування випробування Інституту луб’яних культур
НААН. Доповідач Кириченко Г.І., ІЛК НААН.

10-50 Переїзд
11-00 - 11-30 - Огляд насінницького посіву сорту промислових

конопель біоенергетичного напряму Глухівські 51. Доповідач Вировець В.Г.,
ІЛК НААН.

11-30 Переїзд
11-40 Огляд дослідної ділянки вирощування промислових

конопель методом клонування. Доповідач Вінярська В., ТОВ “Канбексгруп”.
12-00 Переїзд на науково-експериментальну базу Інституту

луб’яних культур.
12-10 - Техніка для збирання й перероблення луб’яних культур.

Доповідач Коропченко С.П., ІЛК НААН.
13-00 Підведення підсумків та кава-пауза.
14-00 - Від'їзд учасників.


	Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України

