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Прем’єра рубрики «Легендарні 
постаті», присвячена видатному українцю, 

автору розбірного рамкового вулика

Петру Івановичу Прокоповичу.

Читайте сторінку 3.

П’ЯТИЙ З’ЇЗД  
апітерапевтів і апіконсультантів-бджолярів 

перенесено 
на квітень 2015 року. 

Таке рішення прийняте 8 вересня цього року на засіданні 
правління громадської організації 

«Всеукраїнська асоціація апітерапевтів». 
Форум буде проведено у Києві. 

Додаткова інформація про час і місце проведення з’їзду буде 
вказана у наступному повідомленні і розміщена 

на сайті асоціації 

www.apiacademia.com.ua
на початку 2015 року.

Заявку для участі в з’їзді, матеріали для публікації і 
рекламні повідомлення, а також організаційний внесок 

у розмірі 300 гривень з кожного делегата просимо 

направляти на адресу оргкомітету до 1 лютого 2015 року.

У суму 300 гривень також входить публікація статті або її тез 
у збірці матеріалів з’їзду, сам збірник, а також сертифікат, 
який підтверджує участь делегата у шановному зібранні.  

Продовження теми на сторінці 2.
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ДО ЧИТАЧІВ!
Ми раді знову звернутися до Вас з черговим 

номером журналу «Доктор Бджілка». 
Ваші листи засвідчують: наша скромна пра-

ця привернула Вашу увагу і стала своєрідним 
стимулом для Вашої зацікавленості у співпраці 
не тільки з редакційною колегією, але й з гро-
мадськими організаціями бджолярів, апітера-
певтів, з тими, хто добре розуміє свою відпо-
відальність перед прийдешнім.

У цьому номері, сподіваємося, Ви почерпне-
те для себе чимало корисного і нового. І не тіль-
ки ті, хто не уявляє свого життя без пасіки, без 
дружби з невтомною працівницею БДЖОЛОЮ, 
а й ті, хто лишень звіддаля спостерігає за кра-
сою природи, за красою зародження життя.

Хто пізнав радість спілкування з бджола-
ми, той пізнав радість спілкування з життям. 
Однак, і про це йдеться також у цьому номері, 
нині збільшилися загрози життю бджіл, а зна-
чить і людині.

Для того, щоб не збулися найжахливіші 
прогнози щодо майбутнього людства, ми закли-
каємо уважно підійти до вивчення таємниць 
існування бджолиного роду. Хоча винахідник 
розбірного рамкового вулика, великий украї-
нець Петро Іванович Прокопович, про якого ми 
розповідаємо у цьому номері, і стверджував, що 
він «проникнув у таємниці роду бджолиного». 
Проте древні філософи вважали: що чим біль-
ше людина знає, тим більше вона і не знає. І в 
цьому закладений парадокс розвитку людства, 
парадокс наукової діяльності. Власне на цьому 
акцентують увагу і автори наших публікацій.

Дуже хочеться вірити у те, що наш журнал 
«Доктор Бджілка» постійно спонукатиме наших 
читачів до творчого пошуку, сприятиме роз-
ширенню світоглядних засад, об’єднуватиме і 
авторів, і читачів у пошуках істини. Тим більше, 
що, хочемо Вас порадувати новиною, бажаючі 
зможуть його передплатити, щоб регулярно 
отримувати у дім друга і порадника.

Журнал «Доктор Бджілка» 
Всеукраїнської асоціації апітерапевтів
і громадської організації «Апіакадемія».

Редакційна колегія:

Солоденко Ю.М., Тихонов О.І., Королюк В.О., 
Гевелюк В.М. 

Адреса редакції: 

м.Київ, Пуща Водиця,  14 лінія,

тел.: (096) 572-51-92. 

E-mail: sgevelyuk@gmail.com
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Кому-кому, а батькові «теорії відносності», одному з творців 
найстрашнішої зброї – ядерної – довіряти можна.

Недаремно у червні 2000 року в Німеччині був зареєстрований 
Всесвітній Фонд захисту бджіл., мета якого – запобігання загибелі 
бджіл і збереження екологічного балансу природи. А 14 вересня 
було оголошене Всесвітнім днем захисту бджіл.

Чи є для таких побоювань підстави? На це запитання можна 
відповісти лише однозначно: так!

Фахівці галузі бджільництва знають: найбільш працьовитий 
і корисний вид комах з’явився, на думку палеонтологів (вчені, що 
досліджують організми, які існували в минулі геологічні періоди), 
з’явився 40 мільйонів років тому. 

Феномен цієї маленької крилатої трудівниці нерозгаданий і 
досі. Адже вона приносить користь не тільки продуктами своєї 
життєдіяльності, але й повсякденним творінням життя на Землі. 
Плодами її невтомної роботи повсякчас користуються люди, зміц-
нюючи свій організм всією палітрою поживних речовин.

Однак в останні роки бджола переживає не найкращі часи. У 
багатьох країнах загинуло від 20 до 80 відсотків бджолиних родин.

Що ж могло так різко вплинути на життя маленької невтомної 
трудівниці?

На думку спеціалістів, які проводили спеціальні дослідження 
причин масової загибелі бджіл, причинами можуть бути такі яви-
ща, як нова поява збудників (патогенів), комбінація різного роду 
стресів, що сприяє більшій сприйнятливості до збудників, поява 
в навколишньому середовищі хімічних речовин, що викликають 
зниження опору до збудників, надмірне використання комах на 
промислових пасіках, що змушує бджіл шукати інші приміщення, 
зміни в оточуючому середовищі, які викликали скорочення кіль-
кості рослин, що дають поживу для бджіл тощо.

Тобто висновок напрошується один: передусім людина своєю 
діяльністю у повсякденному житті не замислюється над наслід-
ками свого втручання в навколишній світ. І відтак може стати 
могильником не тільки бджолиного, але й людського роду.

Власне, аби пророцтво великого Альберта Ейнштейна не збу-
лося, і об’єднуються бджолярі заради порятунку не тільки невтом-
ної крилатої трудівниці, але й роду людського.

Єднаймося! Порятуємо бджолу – порятуємо планету!  

ЗБЕРЕЖЕМО БДЖОЛУ – 
ЗБЕРЕЖЕМО ПЛАНЕТУ

«Через чотири роки після загибелі останньої «Через чотири роки після загибелі останньої 
бджоли на Землі загинуть і люди»бджоли на Землі загинуть і люди»

Альберт Ейнштейн



Із 1786 року  Петро Іванович на-
вчався у Києво-Могилянській академії, 
де одержав хорошу підготовку із 
загальноосвітніх дисциплін, а також 
оволодів німецькою, французькою, 
грецькою та латинською мовами. Після 
навчання за бажанням батька пішов на 
військову службу. Брав участь  у штур-
мах Варшави та Праги під командуван-
ням Олександра Суворова, виявив себе 
як хоробрий та мужній офіцер. Та все 
одно у 1798 році Петро Прокопович у 
званні поручика йде у відставку.

Захоплення бджолами почалося в  
Петра Івановича на пасіці молодшого 
брата Федора. Майже рік він вивчав 
бджіл і в 1800 році вирішив займатися 
бджільництвом постійно. Витративши 
всі свої заощадження, Петро Прокопо-
вич придбав 32 вулики. 

Його пасічне господарство щорічно 
росло і в 1808 році у нього було вже 
580 вуликів. У ці роки Петро Прокопо-
вич проводить чимало дослідів і прихо-
дить до висновку, що з бджолами можна 
не тільки працювати, а й удосконалюва-
ти різні прийоми пасічникування. Про 
все це він розповів на сторінках своєї 
першої книги з бджолярства «Записки 
о пчелах». 

У 1814 році він створив перший у 
світі рамковий вулик і цим кардиналь-
но змінив принципи догляду за бджола-
ми – можна було вільно оглянути сім’ю 
і активно впливати на хід її розвитку, а 
мед виймати без знищення бджіл.

За результатами багаторічної прак-
тики у 1827 році він пише доповідь 
«Московскому обществу сельского хо-
зяйства», яке на той час мало сильний 
вплив на розвиток сільського госпо-
дарства Росії. Петро Іванович, зокрема, 
стверджує: «Я проник в тайны рода пче-
линого далее всех моих предшествен-
ников, написал о пчелах и пчеловодстве 
методическое сочинение, совершенно 
отличное от всех прежних своим су-
ществом, и придумал нового сложения 
улей, наилучше приспособленный к 
нашему климату и обиходу по моему 
образу с пчелами».

У 1828 році Петро Прокопович у 
рідному селі Митченки організував 
школу за сприяння Московського то-
вариства сільського господарства. Че-
рез два роки школа була переведена у 
сусіднє село Пальчики і проіснувала 
53 роки. У ній щороку навчалося 
грамоті та бджільництву 60-80 учнів 
з України, Росії, Грузії, Угорщини, 
Італії, Німеччині, Польщі. За час сво-
го існування школа випустила сотні 
бджолярів. Тут вони переймали передо-
вий досвід того часу, а шкільна пасіка в 
1855 році нараховувала 2542 бджолині 
сім’ї. В 1843 році цю школу відвідав Та-
рас Шевченко.

Пасіка Петра Прокоповича у в 
1839 році нараховувала майже 3 тисячі 
бджолосімей, які приносили господа-
рю до 20 тис. крб щорічного прибутку. 
Згодом його пасіка стала найбільшою 
в світі — вона нараховувала 
10 000 бджолосімей.

Він був дійсним членом Московсько-
го товариства сільського господарства.

Пасіку Прокоповича відвідав навіть 
імператор Микола I, після чого було 
укладено угоду про постійні поставки 
меду до царського двору.

Дізнавшись, що залізниця Москва—
Київ має пройти через його землі, Про-
копович надіслав на ім'я імператора 
прохання «задля збереження чистоти 
меду» змінити проект, обіцяючи опла-
тити всі додаткові витрати. Внаслідок 
цього залізниця замість Глухова і Бату-
рина пролягла через Конотоп і Бахмач.

Натомість прохання Прокопови-
ча «височайше дозволити» влаштува-
ти в Пальчиках друкарню для видан-
ня власної книгу «Записки о пчелах» 
(бджоляр побоювався, що редагуван-
ня його творів нефахівцями призве-
де до профанації) зустріло негативну 
відповідь. Через це твір так і залишився 
неопублікованим.

За своє життя надрукував понад 
60 статей в газетах і журналах. Багато 
з його праць актуальні й сьогодні (на-
приклад, безмедикаментозний спосіб 
лікування гнильцю методом перегону 
бджіл у нове гніздо).

Нагороджений орденом Свято-
го Володимира 4 ступеня, золотими і 
срібними медалями.

Не стало великого українця 
13 квітня 1850 року.

Легендарні постаті

«Я проникнув у тайни 
роду бджолиного»…
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Петро Іванович Прокопович народився 10 липня 1775 року в селі 
Митченки поблизу Батурина (зараз це сучасний Бахмацький 
район Чернігівської області) у сім’ї дворянина з козацького роду, 
який став священиком. 

Так написав про себе наш земляк Петро Прокопович



Історія апітерапії

Предназначение
1. Миниулейтерапия.
2. Контейнер апитерапевта.
3. Контейнер пчеловода.

Устройство и методика эксплуатации
Контейнер сделан из многослойной 

фанеры и дерева.
Его размеры: 350170280 мм.
Внутри контейнера, имеются рамки 

для без вощинной технологии содержания 
пчел. Если у пчеловода нет улья с без во-
щинной технологией содержания пчел, 
этим рамки легко переделать на обычные. 
Более того, в эти рамки легко вставить 
соты с медом из обычной рамки. Для этого, 
по размерам рамки, вырезаются сотые с 
медом, крепятся в этой же рамке деревян-
ными шпильками, или спичками без серы, 
оставляются на 1–2 часа в улье, чтобы пче-
лы сделали ремонт рамки и обсосали мед, а 
затем можно ее помещать в контейнер для 
работы.

Лицевая сторона контейнера (1) сте-
клянная, с наружи которой при необходи-
мости закрывается деревянным экраном 
(2). Предназначена для осмотра состояния 
пчел в контейнере, а в кабинете апитера-
певта еще выполняет функцию психотера-
пии, особенно для детей.

Вторая сторона контейнера (3), име-
ет сетку (4), предназначенную для ми-
ниулейтерапии. После окончания сеанса, 
сетка (решетка) закрывается защитным 
экраном (5).

Боковые стороны (6, 7): с одной сто-
роны имеется литок с металлической за-
движкой и и защелкой для верхней крыш-
ки. Противоположная боковая сторона и 
нижняя (8, 9) – глухие.

Верхняя сторона (10) имеет крышку 
(11)на петле (12) для работы в нутрии кон-
тейнера В крышке имеется отверстие с ме-

таллической шторкой (13) для забора пчел 
врачу апитерапевту.

Над верхней стороной выступает руч-
ка (14) предназначена для переноса кон-
тейнера.

Работа с контейнером
Миниулейтерапия предназначена для 

работы с больным на дому, в санаториях и 
больницах. По разных причинам больные 
не могут принимать лечение в биодоми-
ках.

Механизм действия, как и больших до-
миках:

1. Живое тепло.
2. Микровибрация.
3. Ингаляция ульевым воздухом.
4. Акустическое воздействие.
5. Воздействие биополя пчелиной се-

мьи.
6. Сенсорно-эмоциональное воздей-

ствие.
Показание

1. Профилактика многих заболеваний, 
включая простудные и грипп.

2. Заболевания сердечно-сосудистой 
системы (профилактика и реабилитация 
постинфарктных состояний, гипертони-
ческая болезнь, улучшение реологических 
свойств крови и липидного обмена и т. д).

3. Болезни центральной и перифериче-
ской нервной системы (бессонница, рас-
сеянный склероз, последствия «инсульта», 
мигрень, парезы, параличи, остеохондроз 
позвоночника, ДЦП и др.

4. Эндокринная патология: тиреоток-
сикоз, сахарный диабет, различные виды 
бесплодия и др.

Історія апітерапіїІсторія апітерапії

Многопрофильный 
апиконтейнер

Наука в дії!
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На перехресті вухатий 
«запорожець» з повного ходу 
в'їжджає в 600-й мерседес. З 
«мерса» викотилася бригада в 
ланцюгах, бригадир оглянув по-
шкодження, підійшов до дідуся в 
«запорожці» і каже:

 – На гроші ти потрапив, дід. 
Штук на десять. Тебе як, відразу 
замочити? 

Дід каже: – Навіщо мочи-
ти? Приїжджай завтра в село до 
мене. Я гроші віддам. 

На наступний день бригада 
на іншому 600-м «мерсі» при-
їжджає в село. Бригадир йде до 
хати, бички біля «мерса» стоять, 
потилиці потирають. Бригадир 
дідові каже: 

– Ну що, діду, лічильник 
включаємо. Не віддаси через 
тиждень - будинок спалимо. 

Дід відповідає: 
– Навіщо через тиждень? Де-

сять тисяч кажеш ... 
І відраховує бригадиру десять 

штук баксів. Бригадир злегка 
прибалдів і питає: 

– Слухай, діду, а звідки в тебе 
гроші? 

Дід каже: 
– Та я тут по дрібниці, бджіл 

розводжу, кроликів ... 
Бригадир зі злістю поверта-

ється до своєї бригаді:
– Чули? Він тут бджіл роз-

водить, кроликів розводить, а ви 
навіть лохів розвести не можете! 

Наука в дії!

5. Лор-патология и болезни органов 
дыхания: хронический ринит, гайморит, 
аденоиды, ларингит, трахеит, бронхит 
и др.

6. Профилактика онкопатологии и 
улучшение состояния онкобольных.

7. В педиатрической практике: за-
держка в развитии, гипервозбудимость, 
диатезы, вегетососудистая дистония, 
ЛОР-патология, частые простудные за-
болевания и др.

Противопоказания
Единственным противопоказанием 

является индивидуальная непереноси-
мость.

Методика миниулейтерапии
Для работы лучше использовать 2 

контейнера.
Профилактика и оздоровление мож-

но проводить в любое время суток, но 
наиболее удобно в ночное время.

При заболеваниях нервной системы 
контейнеры ставят на кровати на рас-
стоянии от головы 20–30 см. Подушка 
пациента должна бить маленькой или 
можно спать без подушки. Перед нача-
лом сеанса открывается шторка решет-

ки, а после окончания сеанса ее лучше 
закрыть. Для работы с позвоночником, 
контейнер ставится вдоль позвоночни-
ка, для работы с суставами – напротив 
суставов и т.д.

Вне рабочее время контейнер можно 
ставить на балконе, веранде, на улице 
на одно и тоже место. Если температура 
воздуха на улице выше 10 °С, тогда мож-
но открывать литок, чтобы пчелы могли 
летать. Закрывается литок после окон-
чания лета пчел. В холодное время года 
пчелы с контейнером лучше держать 
при температуре + 5 °С.

Контейнер апитерапевта
Из всех существующих контей-

неров, для работы апитерапевту 
наиболее удобно использовать этот 
контейнер. Его удобно переносить, 
вне работы пчелы, как в естествен-
ных условиях, могут летать, вести 
обычный образ пчелиной жизни. Для 
работы врачу достаточно открыть 
шторку (12) верхнего отверстия, что-
бы взять пчелу для работы.

Контейнер-нуклеус
Для содержания маток. Пчеловоды 

делают различного типа контейнеры. 
На наш взгляд, контейнеры наиболее 

удобные для работы с матками. В та-
ком контейнере маток с мини-семьями 
можно содержать круглый год при не-
обходимости.

Юрий Николаевич Солоденко, 
доктор-апитерапевт, вице-президент 
Ассоциации апитерапевтов Украины, 

кандидат медицинских наук, 
доцент Одесского национального 

медицинского университета, 
президент гражданской организации 

«Апиакадемия»
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На перехресті вухатий

Кухлик меду



Аромат является важнейшим крите-
рием для оценки меда потребителем.  Из-
вестно, что в меде содержится более 300 
различных веществ (Хельмут Хорн, Корд 
Люлльман «Все о меде. Производство, по-
лучение, экологическая чистота и сбыт», 
Москва, Астрель, 2006, 316 с.):  22 слож-
ных эфиры, 14 кислот, более 40 карбо-
нильных соединений, до 50 спиртов, более 
30 углеводородов… обуславливающих его 
запахи. Речь идет о том меде, который в 
улье, в сотах. После того, как мед попадает 
в руки человека, только он распоряжается 
ароматами меда. А это зависит от его зна-
ний (степени дремучести в этом вопросе), 
технологий, которыми он владеет и на-
личием соответствующего оборудования, 
целей производства меда и, наконец, от  
его моральных устоев…

Для начала вспомним, какие ароматы 
стоят в помещении, где откачивается мед. 
Какой ароматный поток воздуха идет с 
медогонки. И самое обидное то, что  запа-
хи то идут с меда и назад в мед не возвра-
щаются. А они ведь не только приятны, 
но и чрезвычайно полезны (аромотера-
пия). Мне запомнилось, как кто-то сказал: 
«Вот бы законсервировать этот воздух!» 
И вспомнил я это в  Одессе, когда увидел 
в продаже консервную банку с надписью 
«Одесский воздух». Хохма, конечно, но 
заставило задуматься. Не о консервиро-
вании, конечно, а о том, что те ароматы, 
которые теряем при откачке меда ведь и 
реально чего-то стоят.

И я подумал: ведь можно же не улав-
ливать (для консервации, сохранения) 

Ароматы в меде

Культура вживання

ароматы, а просто не выпускать их из 
меда. Так, в сотовом меде так и есть, ска-
жете. Верно! Но как мы сотовый мед упо-
требляем? Как правило, откусываем, либо 
отколупываем ложечкой и в рот… В край-
нем случае понюхаем на срезе зажмурив 
глаза от удовольствия, А затем все аро-
маты просто проглатываем. Все 300 аро-
матов сразу в желудок. А  если бы ими 
заполнить комнату, гостиную или столо-
вую… Ведь уже  за 5000 лет до рождения  
Исуса  Христа ароматизация воздуха вос-
принималась как благо. Приятные запахи 
производили за счет сжигания различных 
растительных  благовоний (мирра и ла-
дан). При повышенных температурах аро-
матические вещества интенсивно перехо-
дят в газообразное состояние.

К чему я веду? А к тому, что мед   сжи-
гать не надо, – повышенная  температура 
есть на каждом столе. ЧАЙ! И даже если 
вы бросите в чай мед* центрофужный 
(обедненный ароматами вами же в медо-
гонке) и то вы почувствуете его аромат 
(дух меда). А в сотовом же меде ароматов 
неизмеримо больше – все 100 %. Но как 
же их добыть из сота. Давить в чашке как 
лимон? И не производительно и неэсте-
тично. Да и воск  в чае не каждый вос-
принимает… И когда одесский пасечник 
Григорчук Иван Петрович поведал нам на 
Круге о своем методе получения прессо-
ваного меда прямо на столе – я ахнул. Все 
сложилось! Ароматы меда могут быть ис-
пользованы вами сполна. Судите сами.

B.C. Следует отметить, что осуще-
ствить этот метод и технологию про-
изводства мёда можно и без медогонки 
Грушки и без вощины Меринга, а вот без 
изобретения Прокоповича никак нельзя. 
Поневоле напрашивается шальная мысль –
что если бы Иван Петрович Григорчук 
предложил свою новацию сразу же после 
изобретения секционного мёда Петром 
Ивановичем Прокоповичем, то не могло 
ли пойти развитие пчеловодства иным 
путем — без вощины (Меринга) и медогон-
ки (Грушки)? И не знали бы мы сегодня за-
частую незрелого, аэрированного воздухом 
центробежного мёда....

Мы все пасечники Украины можем 
гордится тем, что на Украине родилась 
эта замечательная идея и автор её один 
из наших!

*Рекомендации автора о том, как пить чай с 
медом «внаклад» см. в следующем номере.
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Технология и преимущества 
безвощинной технологии про-
изводства меда талантливо-
го земляка нашего Григорчука 

Ивана Петровича изложены 
в «Доктор пчела» №2, 2014 

на стр. 10-11.

Василий СОЛОМКА («ДіД Василь»), 
Гл. ред. Ж. «Бджолярський круг», 

тел. 098-400-27-42
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Цікаві факти

Священным писанием украинцев яв-
ляется «Велесова книга» в которой есть 
упоминание и о скифских племенах. Она 
была написана на деревянных дощечках 
(43 доски) в V-IX столетии. Содержит 
мифологию, молитвенные тексты, ле-
генды и рассказы о древней истории 
нашей земли с XX тысячелетия до на-
шей эры по IX век нашей эры. «Велесова 
книга» известна с начала XIX-го сто-
летия, но дошла до нас в копии начала 
XX-го века. 

В Скифии уже существовали зачатки 
своей письменности, была в ходу своя 
монета. В государственном устройстве 
были демократические законы. По реше-
нию собрания дружины могли свергнуть 
царя, а за большие промахи даже каз-
нить. Развитию наук уделялось большое 
внимание. Оружейных дел мастера про-
изводили оружие, которое охотно по-
купалось в других странах. Ювелирные 
украшения удивляли народы Древнего 
Мира. Каменная архитектура Каменки 
(Запорожская область) – столицы Ски-
фии, имела свой неповторимый облик. 
Городов становилось все больше.

Историк Маркович (1842 г.) указы-
вал, что здесь, на этих землях текут мо-
локо и мед. 

«…плодородные земли и обилие цве-
тов до такой степени благоприятство-
вали пчеловодству, что пчелы водятся 
там не только в лесах и деревьях, но и 
по берегам рек, а то и просто в земле; 
что там поселяне истребляют скитаю-
щиеся рои пчел для защиты от них роев 
оседлых и что, образовавшиеся в земле 
случайно ямы, часто бывают наполнены 
медом так, что огромные медведи, до-
бравшиеся туда, околевают от обжор-
ства«. 

И это не удивительно, ведь клима-
тические условия способствовали про-
израстанию медоносов, они цвели все 
лето. Старожилы-пчеловоды Гилеи 
(правое низовье Днепра) помнят плав-

ни, за сезон с которых, они откачивали 
мед более пяти раз. Понятно, что одно 
бортничество не могло удовлетворить 
потребности в меде и воске. Необходи-
мы были знания, опыт, новая инфор-
мация, которую скифы получали, когда 
перешли к оседлому образу жизни. Это 
повлекло изменение уклада жизни, они 
стали заниматься земледелием, ското-
водством, пчеловодством. На переход 
скифов к оседлому образу жизни, на 
дальнейшее развитие культуры народов 
этого региона, повлияли греки и рим-
ляне, которые устремились в эти земли, 
начиная с V1 века.

Греки неизменно покупали мед и 
воск. Почему? Ведь в это время в Греции 
пчеловодство процветало. Более того, 
греки почитали пчел как подарок Богов, 
берегли и ухаживали за ними. По сви-
детельствам Полибия, затем и Плиния 
Старшего, воск из Северного Причерно-
морья ценился наравне с предметами 
роскоши. Он был более высокого каче-
ства, лучше понтийского, пунического, 
корсиканского или критского. Хотя, для 
медицинских целей он уступал по каче-
ству пуническому и корсиканскому.

Сами скифы очень широко употре-
бляли и мед, и воск. Так, скифы, как и 
персы, заливали трупы умерших горя-
чим воском. Участники поминок поли-
вали могилы брагой, медом и водой, рас-
кладывали на застланных рушниками 
могилах еду и голосом «запрашивали« 
усопших к обеду.

Скифы – хозяева степей, сильные, 
быстрые, совершали походы, обороняли 
свой край, охотились. Все эти факторы, 
а также суровая природа иногда вы-
зывали эпидемии заболеваний. Скиф-
ские доктора использовали лук с медом, 
который помогал затягиваться ранам. 
Алоэ с медом, маслом или салом, мед с 
молоком – были испытанным средством 
в лечении и туберкулеза. Мед прини-
мали при желудочных расстройствах, с 
настоями лечебных трав, готовили мази, 

кремы, бальзамы на основе меда, воска, 
прополиса.

Пчеловодство в Скифии находилось 
на высоком уровне развития. Геродот (V 
в. до н.э.) сообщал, что пчеловодством 
занимались преимущественно запад-
ные скифы, жившие на правом берегу 
Днепра – Борисфена и дальше в сторону 
Дуная – Истра. В «Терпсихоре« он за-
писал, что по рассказам фракийцев, в 
области за Истром обитают пчелы. Пав-
саний (П в. н.э.) писал, что в Скифии 
чрезвычайно изобилие пчел. Позднее, 
Клавдий Элиан (П в. н.э.) в своей книге 
«О животных« говорит о пчеловодстве 
или бортничестве, о выводе меда из го-
родов Северного Причерноморья. 

«… в Скифии водятся пчелы ничуть 
не страдающие от холода и скифы даже 
привозят к мисийцам на продажу не при-
возной, а добываемый у них самих мед и 
туземный воск». 

Как и греки, скифы ставили своим 
богам свечки, считая свечу древним 
символом молитвы и жертвенного слу-
жения Богу. У скифов были свои культы, 
которые сохранились у народов в насто-
ящее время. Это культы Вербы, Елочки, 
Снопа ржи, Даны – Воды. Водокрещение 
– культ, живущий и поныне. Ворожба, 
традиционные обеды – хлеб с чесноком, 
борщ, колбасы, пироги – все осталось по-
томкам с тех далеких времен.

 Менялись века, зарождались и уга-
сали цивилизации, на смену одним на-
родам приходили другие, в природе про-
исходили изменения климата, менялся 
лик Земли. Но, как не изменилась сама 
пчела за время своего существования, 
так и не коснулись глобальные пере-
мены в истории народов пчеловодства. 
Пчеловоды, заботясь о своем деле, берег-
ли опыт старших поколений и трепетно 
передавали его своим последователям.

По материалам статьи Л. Зевахина 
«Скифское медоводство»; «От бортниче-

ства к пчеловодству», Терра, 1999 г. 

Пчеловодство 
у скифов 

Еще недавно можно было услышать мнение, 
что скифы - это темный варварский народ-
разрушитель, после которого в наследство 
остались лишь одинокие курганы в степи… 



№
  4

, 2
0

1
4

   
   

   
8

    

Це була зустріч пасічників, які гостро 
відчували відсутність спілкування, адже ко-
жен бджоляр, внаслідок специфіки справи, 
працює на своїй пасіці один, часто не знаю-
чи, що відбувається на інших. Втамовували 
голод спілкування довго – декілька годин, 
забувши навіть про накритий стіл. Більше 
шести годин часу нам забракло, адже нас 
об’єднувало спільне захоплення і спільна 
любов – бджола. Вже тоді ми вирішили зу-
стрічатися частіше, більше спілкуватися, 
обмінюватися досвідом, розповідати про 
свої досягнення і помилки. І вже на цьому 
першому зібранні прозвучало слово «Брат-
ство». Ще не було назви, але була впевне-
ність в необхідності таких зустрічей. 

Тоді це був клуб за інтересами. 
М.І. Іщук склав перший список нашого 
Братства і запропонував придумати йому 
назву. 

Зима пролетіла швидко. Наступні збо-
ри відбулися 26 березня, на яких ми вже 
перейшли до обговорення практичних 
питань. Тема цих зборів – «Конструкція 
вуликів». На зборах було представлено 
декілька конструкцій вуликів, новинки 
пасічничого інвентарю та інструменту.

Вже 15 травня ми вперше стали учас-
никами виставки-ярмарку, яка відбулася 
в Києві біля інституту бджільництва імені 
П.І. Прокоповича. Там познайомилися з 
головним редактором журналу «Україн-
ський пасічник» Миколою Дмитровичем 
Осташевським, розповіли йому про наші 
зустрічі і плани. З того часу ми відвідали 
багато заходів, як на Всеукраїнському, так 
і на місцевому рівнях по всій Україні. Ми 
багато дізналися, багато чого навчилися. У 
2007 році, перейнявши досвід кількох па-
січничих організацій ми вирішили ство-
рити хоругву Братства бджолярів Землі 
Волинської «Ройовий Стан».

Одночасно з хоругвою, відповідно до 
стародавніх традицій, ми почали створен-
ня братньої свічі. Освячення відбулося на 
трійцю в головному соборі міста. 

З 2009 року ми започаткували про-
ведення Волинського крайового конкурсу 
питних медів, який проводиться в Луцьку 
щороку в рамках етно-фестивалів присвя-
чених різдвяним святам. 

З 2008 року приймаємо участі в арт-
шоу Ніч у Луцькому замку. 

В 2011 році спільно х пасічниками Ра-
дехівського району Львівської області 
наші братчики створили «Хрест єднання», 

що встановлений на кордоні Волинської і 
Львівської областей.

Хрест присвячений полеглим воїнам 
Української повстанської армії.

Братство бджолярів Землі Волинської 
«Ройовий Стан» є учасниками та пере-
можцями різних всеукраїнських та між-
народних конкурсів та виставок. 

Родина Дмитруків починаючи з 
2011року щорічно приймає участь в 
конкурсі «100 кращих товарів України». 
В 2013 році вони зі своїми питними меда-
ми стали переможцями цього конкурсу.

Дві бджолярські родини – Дмитруків і 
Шотіків в травні 2014 року представляли 
свою продукцію на Міжнародній виставці 
екопродуктів Екогала (Польща) Серед 
96 виставкових стендів з восьми країн сві-
ту ми отримали перше місце. 

Представники Братства Антон Шотік 
та Володимир Дмитрук з дочкою Катру-
сею були учасниками української делега-
ції на міжнародній туристичній виставці 
ITB 2013 в Берліні і представляли Луцьк 
як «Медове місто».

Український стенд зайняв п’яте місце 
серед європейських країн.

За підтримки Луцької міської ради 
створено Центр традиційної культури 
«Медова хата».

Тут ми проводимо лекції для лучан та 
гостей міста, школярів та колективів під-
приємств, на яких доносимо інформацію 
про цілющі властивості широкої гами 
продуктів бджільництва. 

Завдяки постійному пошуку і бажанню 
створювати все нові препарати оздоровчої 
та лікувальної дії Марією Олександрів-
ною Шотік , нашою «Медовою княгинею», 
разом з дочкою Олею – фармацевтом за 
фахом, в нашій Медовій хаті представле-
ний великий асортимент цієї продукції. 
Тому ми кажемо, що наша Медова хата 
здоров’ям багата.

 20 вересня цього року ми урочисто 
відмітили десяту річницю створення на-
шого «Ройового Стану». Урочисте засі-
дання проходило в Палаці культури міста 
Луцька. Завдяки добрій співпраці з орга-
нами місцевого самоврядування для про-
ведення цього дійства приміщення було 
надано безкоштовно. 

 На свято прибуло багато гостей. Тіль-
ки пасічничих Хоругв було представлено 
10 з різних куточків нашої держави. 

Братство бджолярів Землі Волинської 
«Ройовий Стан» (Коротка історія)

Лідери бджолярства і апітерапії України 

25 лютого 2004 р. о 18 год в 
старій частині міста Луцька 

біля «Кам’яниці» у Тараса 
Рабана зібралося 

10 пасічників: В.С. Дацюк, 
В.А. Дмитрук, В.Ф. Жабчук, 

І.В. Жулавський, М.І. Іщук, 
О.А. Ковпак, Г.В. Козюра, 

В.С. Мурза, В.О. Пиріг, 
В.І. Приймак. Це була пер-
ша зустріч пасічників, яка 

стала днем народження нової 
громадської організації. 
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Лідери бджолярства і апітерапії України 
 Прибули гості з Харківської, Полтав-

ської, Одеської, Київської, Житомирської, 
Хмельницької, Рівненської, Львівської, 
Івано-Франківської областей. Великі де-
легації приїхали з Білої Церкви, Стрия, 
Львова, Івано-Франківська. Ми отримали 
привітання та нагороди від представників 
місцевої влади обласного, міського та ра-
йонного рівня. 

Двом нашим братчикам Антону Шоті-
ку та Івану Душаку було присвоєно зван-
ня «Почесний пасічник України». Гра-
моти, що засвідчують право носити це 
високе звання, вручив голова «Спілки 
пасічників України» Леонід Веред. Ди-
ректор національного наукового центру 
«Інститут бджільництва ім. П.І. Прокопо-
вича» Олександр Галатюк вручив голові 
нашого Братства Володимиру Дмитру-
ку нагрудний знак «За заслуги в галузі 
бджільництва». Дванадцятьом братчикам 
було присвоєно звання «Почесний пасіч-
ник Волині» з врученням медалі і відпо-
відного посвідчення. 

Щиро вітали нас і дарували подарунки 
голова «Гільдії медоварів України» Василь 
Барабаш, головний редактор журналу 
«Український пасічник» Микола Оста-
шевський, головний редактор журналу 
«Бджолярський круг» Василь Соломка 
(ДіД Василь), Зіновій Твердохліб, Ігор 
Брик, Віктор Поліщук, Микола Грибок, 
Костянтин Лецин, Олег Ільків, Микола 
Горніч… Усіх неможливо перерахувати, 
бо відгукнулись на наше запрошення по-
над шістдесят гостей. 

Послухали ми патріотичних пісень від 
народного артиста України Валерія Маре-
нича і самодіяльного художнього колек-
тиву «Криниченька» з села Баїв. 

«Медова хата» пригощала чаєм, кавою 
та канапками. По закінченню урочистого 
зібрання всі вишикувались під хоругвами 
і урочистою ходою під гімн пасічників 
України пройшли по вулиці Лесі Українки 
до замку Любарта. Там нас чекали авто-
буси, на яких ми вирушили в село Баїв, де 
знаходиться створений зусиллями брат-
чиків музей «Бджільництва Волинського 
краю». Зустрічали нас хлібом жителі села 
на чолі з головою сільської ради Валенти-
ною Сметаною. 

Після того, як гості оглянули експози-
цію музею, їх частували кулішем, варени-
ками, налисниками і нашою волинською 
медівкою в діжках. 

По закінченні частування під акомпа-
немент дощу всі вирушили знову до Луць-
ка на братню вечерю. 

За піснями і поздоровленнями в тісно-
му колі друзів (понад 120 чоловік) швидко 
промайнув час, але ця зустріч щирих дру-
зів запам’ятається надовго.
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Так как оливковое масло является 
жидким (что можно отнести до его недо-
статков), то для производства мази добав-
ляем воск. Обязательно нужно соблюдать 
пропорции компонентов, иначе получен-
ная основа (база) будет не той консистен-
ции. Срок хранения такой основы – 1 год.

Приготовление основы – берется 
1 литр (900 г) оливкового масла и на водя-
ной бане разогреваем. После этого в него 
добавляем 100 г воска, постоянно поме-
шивая, доводим до получения одинаковой 
консистенции, снимаем с огня, остужива-
ем. Полученная основа беловатого цвета 
и необходимой консистенции, удобной 
для применения. Еще раз предупреждаю, 
необходимо соблюдать пропорцию (коли-
чество может быть и другое).

Такую основу можно использовать, 
как самостоятельно для лечения заболе-
ваний, о которых будет сказано в соответ-
ствующих моих статьях, а также для при-
готовления мазей с другими продуктами 
пчеловодства (лечебная мазь). Оливковое 
масло и воск питают кожу.
 Мазь с пчелиным подмором, или, как 

сейчас называется, «телами мертвых 
пчел» (такая мазь желтого цвета) – 
на 1 литр основы добавляем 250 г 
(1 стакан) пчелинного подмора и ва-
рим 30 минут. После этого процежи-
ваем через марлю и разливаем по ба-
ночкам. Пчелиный подмор должен 
быть хорошо высушен и перемолот на 
кофемолке. В такой мази находится не 
только хитин, но и пчелиный яд.

  Мазь с пчелиной огневкой – 1 литр 
масла разогреваем на водяной бане 
и добавляем туда 100 г воска и 100 г 
ПЖВМ (продуктов жизнедеятельно-

сти восковой моли). Варим, процежи-
ваем и разливаем по баночкам.

  Мазь-крем с прополисом – 1 литр 
масла разогреваем на водяной бане 
и добавляем в него 50 г воска и 50 г 
измельченного прополиса (если про-
полис не очищенный, то он содержит 
воск). Варим в кастрюле при закрытой 
крышке. Разливаем по баночкам.

  Мазь с маточным молочком – в по-
лученную основу добавляем 1-2 г 
маточного молочка, перемешиваем 
и мазь готова. Срок годности такой 
мази меньше и составляет 6 месяцев. 
Поэтому добавлять маточное молочко 
нужно перед применением, а лучше 
всего на глазах пациента. Как иначе 
можно доказать, что мазь содержит 
маточное молочко? Мазь с маточным 
молочком нужно использовать только 
утром и не позднее 14 часов (так как 
маточное молочко обладает возбуж-
дающим действием). Поэтому такой 
крем называется дневным.
На каждой баночке с кремом с соот-

ветствующим продуктом пчеловодства 
должна быть наклеена этикетка соответ-
ствующего цвета, с указанием всех дан-
ных.
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Приготовление мазей 
на основе воска

Досвід

Мази можно готовить на основе любого растительного масла (жид-
кое), а также на основе животного жира (твердое). Такая мазь не 
полностью всасывается кожей человека и поэтому, после использо-
вания ее, могут оставаться на одежде пятна. Лучше всего для таких 
целей использовать оливковое масло. Оно полностью всасывается ко-
жей и при ее применении отсутствуют вышеуказанные недостатки. 
Оливковое масло можно использовать в чистом виде: обрабатывать 
руки перед осмотрам пчел (не пристает прополис), или перед ремон-
том автомобиля (руки не будут испачканы мазутом). Но вернемся к 
мазям. Итак, оливковое масло является идеальным для приготовления 
основы мази. Стоимость этого масла конечно дороже остальных, но 
всегда нужно думать о качестве своей продукции.

И.Ф. Осипович, 
врач-апитерапевт, пчеловод
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Онкологические болезни. На вто-
ром месте в мире смертность людей от 
рака. Ученые еще в 1933 году на осно-
вании исследований, проведенных в 
Китае, сделали заявление об обнаруже-
нии противораковой диеты. Они под-
вергли испытанию 29 тысяч человек, 
которым давали удвоенную норму ви-
таминов и минералов. Если рекоменду-
ется дневнаядоза витамина С – 60 мг, то 
больные получали – 120 мг. А ученый, 
удостоенный двух Нобелевских пре-
мий, Алан Пол говорил, если вы хотите 
предотвратить раковое заболевание 
при помощи витамина С, вы должны 
употреблять его 10 000 мг в день. И вот 
вам результат: врачи, которые взахлеб 
спорили с ним, уже давно находятся на 
том свете, а Алан Пол в 95 лет живет и 
интенсивно работает на ранчо в Кали-
форнии (США) и еще преподает в уни-
верситете. А я произвожу препарат –
кладезь витамина С – это хеномелес 
(айва японская) с медом и предлагаю 
его людям, но, видимо, никто не верит в 
действенную его силу и не применяет.

Итак, вполне заслуженно необходи-
мо принимать витамина С – двойную 
норму, витамина А – двойную норму. 
Так же не менее важно принимать цинк 
и рибофлавин, молибден и др. Двойную 
норму нужно принимать и витамина 
Е, бета-каротина и минерала селен. В 
таком случае, я вынужден привести 
содержание упомянутых витаминов и 
микроэлементов в продуктах пчеловод-
ства в отдельном разделе книги.

Артрит. С 1993 года в США про-
водится лечение артритов (у больных 
с распухшими суставами) куриным 
протеином. Больные, состояние ко-
торых не улучшается в результате ме-
дикаментозного лечения, получали 
каждое утро 1 чайную ложку с верхом 
размельченного куриного хряща, раз-
веденного с апельсиновым соком. Уже 
через 10 дней все болевые ощущения и 

воспаление исчезали, а через 30 дней –
больные всё позволяли себе, через 
3 месяца функции суставов полностью 
восстанавливались.

Болезнь Альцгеймера (ухудшение 
памяти). Теперь эта болезнь стала од-
ним из распространенных недугов, она 
поражает мозг каждого второго чело-
века, достигшего 70-летнего возраста. 
Научные исследователи выступают с 
предложением лечить болезнь увели-
ченным приёмом витамина Е.

Камни в почках. Доктора велят 
остерегаться кальция в питании: ника-
ких молочных и других продуктов, со-
держащих кальций. Они считают, что 
камни в почках появляются из каль-
ция, потребляемого с пищей. На самом 
деле, камни в почках появляются из 
наших собственных костей, когда мы 
испытываем дефицит кальция. С 1993 
года доктора должны были рекомендо-
вать нам больше употреблять кальция. 
Вот и результат: те, кто запрещает нам 
употреблять соль, кофеин, сливочное 
масло, умирают в 58 лет, а те, кто пьет 
по 40 чашек чая в день и готовит пищу 
на сливочном масле, живут до 120 лет.

Боли в пояснице. 85% людей стра-
дают болями в пояснице – независимо 
от того, работают за компьютером, раз-
гружают грузовики или копают землю 
в огороде. Это большая трагедия на 
самом деле. Боли в пояснице – это мо-
жет быть остеопороз позвоночника 
независимо от того, есть проблемы 
с дисками или нет. Если диску не на 
чем держаться, позвонок уменьшается, 
разрушаясь. Происходит такое из-за 
дефицита меди в организме.

Диабет. Это третья по счету причи-
на смертности взрослого населения на 
планете. Диабет дает серьезные ослож-
нения: слепоту, нарушения почечной 
деятельности, сердечно-сосудистые за-
болевания различной степени. Если у 

вас диабет, продолжительность вашей 
жизни в среднем ниже, чем у того, у 
кого его нет. Диабет можно предот-
вратить при помощи минералов хро-
ма и ванадия. Об этом опубликованов 
официальном научном журнале На-
ционального института здоровья США. 
Один только ванадий в состоянии за-
менить инсулин у взрослых диабети-
ков. Для многих этот процесс лечения 
длится 4–6 месяцев, не отменяя свой 
инсулин. Этот процесс лечения хромом 
и ванадием постепенный и проверен на 
сотнях и сотнях пациентов. Лучше всех 
усваиваются организмом коллоидные 
минералы (98%), что в 10 раз эффектив-
нее от металлических минералов. Эти 
минералы поступают к нам, в основ-
ном через растения, если в почве при-
сутствуют металлические минералы. 
Следовательно, одни и те же фрукты и 
овощи, но выращенные в различных 
регионах, будут иметь неодинаковое 
присутствие названных минералов.

Аденома или простатит. Водная 
отвар-настойка подмора пчел («Пче-
лосан», которую я давно произвожу 
из подмора пчел). Профессор, доктор 
медицины В. В. Коваленко пишет в га-
зете «Зеркало недели» (№4, 2006) и в 
своей брошюре, что 87% пациентов с 
аденомой простаты излечиваетон та-
ким препаратом. Многие исследователи 
доказывают, что хитино-меланиновый 
комплекс, полученный из пчелиного 
подмора, способствует снижению хо-
лестерина в крови, связыванию и вы-
ведению из организма радионуклидов 
и солей тяжелых металлов, уменьшает 
всасывание токсинов, что позволяет 
проводить профилактику заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и диа-
бета.

Н.В. Ульянич, 
Почетный апитерапевт Украины, 

академик УАН, писатель, 
Заслуженный журналист Украины

«Мудрый человек, кроме духовной пищи, ищет здоровое природное 
питание, и если хорошо ищет, то находит: туда входит мед – 
богатейший по составу природный продукт, с которым по своей 
жизнеспособности не сравним ни один продукт в мире».

Добрі порадиДобрі поради

«М«М«М дудудррырыййй чечелоловевек,к, к ккророр меме ддд духухуховововнононоййй пипиищищи,, ищищетет з здододороррор вововоее е рпрпрр риририр додододноноее 
пипитатаниниее, и и е еслслии хохоророшош  ищещ т,, ттоо нанахоходидит:т: т тудуда а вх додит мед –
богатейший по составу природный продукт, с которым по своей
жизнеспособности не сравним ни один продукт в мире».

Лечитесь продуктами 
пчеловодства и будете здоровы!



За інформацією сайту Міністерства 
освіти і науки в Україні нараховується 
22 професійно-технічних училища, 4 сіль-
ськогосподарських технікуми, де є відді-
лення (групи) з бджільництва. Зазначені 
навчальні заклади забезпечують підготов-
ку спеціалістів з робочих професій. Осно-
вним осередком, де здійснюється в Україні 
підготовка висококваліфікованих кадрів 
для галузі, залишається кафедра бджіль-
ництва ім. В.А. Нестерводського Націо-
нального університет біоресурсів і приро-
докористування України у місті Києві.

У 1970 році вперше в Україні тут роз-
почали підвищувати свою кваліфікацію 
спеціалісти галузі. А через два роки на 
зооінженерному факультеті відкрили спе-
ціалізацію «Бджільництво». У зв’язку з 
чим було роз-роблено новий навчальний 
план, де передбачалось вивчення шести 
дисциплін. У 1972 році на Голосіївській 
навчально-дослідній пасіці кафедри було 
побу-довано лабораторний корпус, що до-
зволило суттєво поліпшити матеріальну 
базу та навчальний процес. 

Спочатку викладання дисциплін з 
бджільництва здійснювали лише два ви-
кладачі кафедри мілкого тваринництва –
В.А. Нестерводський і В.П. Поліщук. Зго-
дом на кафедру було зараховано Г.П. Ми-
хайленка і І.І. Багрія. У 1988 році за нака-
зом ректора створено кафедру технології 
виробництва продукції бджільництва, яку 
очолив доктор сільськогоспо-дарських 
наук, професор В.П. Поліщук. За його 
керівництва значно поліпшилась матері-
альна база кафедри. Так, на Голосіївській 
навчально-дослідній пасіці було створено 
музей бджільництва, колекційні ділянки 
медоносних рослин, побудовано виробни-
чі приміщення. Водночас активізувалась 
науково-дослідна та методична робота.

Зручне розміщення бази кафедри 
поблизу корпусів університету в Го-
лосіївському лісі дає змогу планувати і 
проводити більшу частину занять в умо-
вах пасіки, використовувати необхідне 
обладнання і навчальний музей. У лабора-
торії використовуються оригінальні елек-
трифіковані стенди, слайди, відеофільми, 
комп’ютерну техніку. Для інтенсифікації 
засвоєння програмного матеріалу сту-
дентами через зорове сприйняття цьому 

підпорядковано показ на заняттях бджо-
линих сімей, живих (на колекційних ді-
лянках і в природному середовищі) та 
гербаризованих медоносних рослин, ву-
ликів, реманенту, продуктів бджільництва 
та інших об’єктів у натурі. Поруч розта-
шований ботанічний сад НУБіП України 
з багатим видовим складом деревних та 
кущових медоносів. За таких сприятли-
вих умов студенти мають змогу самостій-
но вести фенологічні спостереження і 
складати календар цвітіння рослин. Сіль-
ськогосподарські ж медоноси майбутні 
спеціалісти бджільництва вирощують на 
колекційних ділянках. Вивчення кілька-
сот видів корисної для бджіл флори допо-
внюють також екскурсії до Національного 
ботанічного саду.

У лабораторії кафедри створено вели-
кий фонд кольорових слайдів, презента-
цій і відеофільмів з програм різних кур-
сів спеціалізації. Зібрана найбагатша в 
Україні колекція ботанічних сортів меду. 
У навчанні та формуванні молодих спе-
ціалістів беруть участь не лише викла-
дачі вузу, а й працівники виробництва, 
де проходять практику студенти. Базою 
виробничої практики є спеціалізовані 
бджолопідприємства, пасіки і бджолофер-
ми господарств різних областей України, а 
іноді й за її межами.

Кафедрою забезпечується підготовка 
бакалаврів, магістрів, кандидатів та док-
торів наук. За час існування кафедри під-
готовлено понад 1350 дипломників денної 
та заочної форми навчання (їм присвоєна 
класифікація зооінженера та технолога з 
виробництва і переробки продукції тва-
ринництва), а від часу введення спеціалі-
зації випущено для галузі понад 500 осіб з №
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Нині, як за чисельністю 
бджолиних сімей, так і обся-
гами виробництва продукції, 

Україна займає лідируючі 
позиції в Європі та вхо-

дить в першу п’ятірку країн 
світу. Програмою розвитку 
бджільництва до 2015 року 

передбачено майже вдвічі 
збільшити чисельність бджо-

линих сімей і обсяги вироб-
ництва продукції. Безумовно, 

що це вимагає забезпечення 
галузі висококваліфікованими 

спеціалістами, адже пи-
тання підготовки кадрів 
є стратегічно важливи-
ми. Висококваліфіковані 

спеціалісти з бджільництва 
потрібні у науковій і 

освітянській сферах, для 
здійснення державного 

управління галуззю, впро-
вадження на виробництві 

сучасних технологій одер-
жання високоякісної пасічної 

продукції, збереження та 
розмноження районованих в 
Україні порід бджіл, запро-

вадження ефективних методів 
селекційної роботи тощо.

Підготовка кадрів з бджільництва 
у вищих навчальних закладах

Освіта



вищою освітою. Видано понад 280 назв 
книг і брошур, написаних співробітни-
ками кафедри.

При кафедрі працює студентський 
науковий гурток, де студенти погли-
блюють свої знання та залучаються до 
проведення досліджень. Звідси розпо-
чинали свій майбутній шляху бджіль-
ництво багато спеціалістів, які нині 
обіймають різні посади на виробництві 
та навчально-дослідній роботі. Спеці-
алізована вчена рада НУБіП України 
заслухала 31 кандидатських і дві док-
торських дисертації з питань бджіль-
ництва.

В 1995 році кафедрі присвоєно ім’я 
її першого завідувача, невтомного до-
слідника і вченого В. А. Нестервод-
ського. Нині у її складі працюють за-
відувач кафедри, кандидат с.-г. наук 
О.М. Лосєв, професор, д. с.-г. наук 
В.Д. Броварський, професор, д. с.-г. 
наук Поліщук В. П., доценти, кандидати 
сільськогосподарських наук Головець-
кий І.І., посаду наукового працівника 
займає Головецька В. В. Крім того, на ка-
федрі працює і навчально-допоміжний 
персонал – Овдієнко Ю.Ф., Кононен -
ко К.М., Гончаренко О.К., Ціпура В.В., 
Леуський М. В.

Співробітники кафедри бджільни-
цтва ім. В.А. Нестерводського беруть 
участь у міжнародних конгресах, сим-
позіумах, науково-практичних семіна-
рах, надають допомогу в підвищенні 
кваліфікації пасічників, публікуючи 
свої розробки в журналах «Пасічник», 
«Пасіка» «Український пасічник» та ін-
ших виданнях.

За останні роки викладачі кафедри 
провели дослідження з важливих тем. 
Зокрема, виведення племінних ма-
ток і штучного введення у їх статеві 
шляхи сперми з метою попередження 
спаровування з трутнями невідомо-
го походження, морфології квіткового 
пилку, промислової технології одер-
жання перги. Здійснюється селекція та 
репродукція української породи бджіл 
Хмельницької популяції, створено вну-
трішньопородний тип «Хмельниць-
кий», а також розробляються методи 
підвищення комплексної продуктив-
ності бджолиних сімей.

Важливим завданням кафедри є 
участь у вдосконаленні системи освіти 
і піднесення підготовки спеціалістів до 
рівня світового стандарту. Для цього 
триває робота над новими програма-
ми з бджільництва, підручниками, на-
вчальними і методичними посібниками, 
а також підготовки пакету документів з 
відкриття спеціальності «Бджільни-
цтво» у магістратурі.

Нині кафедра забезпечує викладан-
ня курсу «Бджільництво» на факульте-
тах: технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва, захисту рос-
лин, агрономічному, плодоовочевому, 
ветеринарної медицини та дисциплін 
спеціалізації в магістратурі. Окрім того, 
співробітники кафедри здійснюють під-
вищення кваліфікації з бджільництва 
при Інституті післядипломної освіти. Її 
визначено Міністерством науки і освіти 
як методичний центр з бджільництва. 
Колектив кафедри працює над тим щоб 
на факультеті технології виробництва і 
переробки продукції тваринництва було 
відкрито новий напрям – «Бджільни-
цтво». Це насамперед пов’язано зі спе-
цифікою та ступінню розвитку бджіль-
ництва на Україні, а також потребою 
галузі в висококваліфікованих кадрах.

Стосовно міжнародної співпраці 
варто згадати, що в період від 29 ве-
ресня до 4 жовтня 2013 року вперше в 
Україні відбувся ХХХХІІІ Міжнарод-
ний конгрес з бджільництва Апімондія. 
Учасники конгресу відвідали профіль-
ну кафедру Національного університе-
ту біоресурсів і природокористування 
України. Зацікавленість ознайомитись 
з діяльністю кафедри виявили бажання 
більше 800 учасників конгресу з по-
над 25 країн світу. Працівники кафедри 
гостино прийняли всі заплановані тури 
до Голосіїва. Відвідувачі ознайомились 
з експозицією до 90-річчя Голосіївської 
дослідної пасіки і кафедри та її працями 
різних часів. У них, до речі, простежу-
ється поглиблення змісту та розгалу-
ження технологій від двох найменувань 
продуктів до восьми. В новітніх книгах 
(2012 і 2013 років) показано внесок пра-
цівників кафедри з результатів власних 
багаторічних досліджень. Комплексне 
використання бджіл, одержання біоло-
гічно активних продуктів стали суттє-
вим напрямом підвищення продуктив-
ності сімей. Багатьох цікавили в натурі, 
на навчально-дослідній пасіці, бджоли 
української породи і створений шляхом 
селекції тип «Хмельницький». 

У навчальному музеї кафедри увагу 
відвідувачів привернув перший у світі 

рамковий вулик, винайдений Петром 
Прокоповичем на Чернігівщині майже 
200 років тому. Кафедра демонструвала 
унікальну колекцію (понад 90 наймену-
вань) зразків меду, що їх представили 
пасічники з усіх природних зон Украї-
ни, чим підтверджується теза про бага-
тий видовий склад медоносних рослин. 
Показано розроблене обладнання і на-
уково обґрунтована технологія інстру-
ментального осіменіння бджолиних 
маток. Цікаве і корисне спілкування 
виводить на шлях співпраці між бджо-
лярами різних країн, зокрема з обмі-
ну науковою інформацією, перекладу і 
видання книг національними мовами 
окремих країн. 

Завдяки турам до Голосіїва на ка-
федрі бджільництва НУБіП України 
гості переконались про роль знань, на-
копичених копіткою працею різних по-
колінь з часів Петра Прокоповича. Нині 
українське бджільництво займає перше 
місце серед країн Європи і піднялось 
до п’ятірки на світовому рівні. В Києві 
це була найпрестижніша, наймасовіша 
зустріч бджолярів світу. 

Враховуючи потребу галузі у фа-
хівцях доцільно в нинішніх умовах для 
збереження та розвитку галузі, зрос-
тання обсягів виробництва продукції 
розширювати підготовку кадрів для 
наукової, освітянської та виробничої 
сфер.

О. М. Лосєв, 
в. о. завідувача кафедри бджільництва 

ім. В.А. Нестерводського, 
кандидат с.-г. наук;
В. Д. Броварський, 

професор кафедри бджільництва 
ім. В.А. Нестерводського, д. с.-г. наук;

В. П. Поліщук, 
професор кафедри бджільництва ім. 

В.А. Нестерводського, д. с.-г. наук;
І. І. Головецький, доцент завідувача 

кафедри бджільництва ім. В.А. Нестер-
водського, кандидат с.-г. наук. 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ
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мковий вулик, винайдений Петром 
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Нев’януча врода

МАСКИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Медово-глицериновая маска

Взять 1 ч. ложку глицерина, 1 ч. лож-
ку пчелиного меда и 2 ч. ложки воды. 
Все смешать, постепенно всыпать 1 ч. 
ложку пшеничной муки. Смесь расте-
реть до получения однородной массы, 
наложить на лицо и шею на 20 минут.

Желтково-медово-масляная маска
Взять 1 желток, 1 ст. ложку расти-

тельного масла, 1 ст. ложку раститель-
ного масла, 1 ст. ложку пчелиного меда, 
все это смешать и растереть в одно-
родную массу. Смесь Ватным тампо-
ном нанести слоями на лицо и шею 
(при подсыхании первого слоя накла-
дывается второй, затем третий). Через 
20-25 минут осторожно снять влажным 
тампоном.

Медово-лимонная маска
Взять 4 ст. ложки меда и смешать 

с соком 1 лимона. Полученную массу 
нанести тонким слоем на кожу лица, 
оставить на 5-10 минут, а затем смыть 
холодной водой. Рекомендуется при 
сухой и нормальной коже лица.

Медово-яичная маска
Взять 2 ст. ложки муки, смешать с 

взбитым желтком 1 яйца, затем доба-
вить 1 ч. ложку меда. Полученную те-
стообразную массу нанести на очищен-
ную кожу лица на 10-15 минут. Смыть 
теплой водой. Маска рекомендуется для 
предупреждения морщин при сухой и 
нормальной коже.

МАСКИ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Овсяно-медовая маска

Взять 2 ст. ложки овсяных хлопьев, 
1 ст. ложку пчелиного меда, 1 ст. ложку 

молока, 1 ст. ложку оливкового масла 
и 3 капли лимонного сока. Все хорошо 
перемешать и нанести на лицо. Смыть 
через 15-20 минут.

Витаминная маска с медом
Взять 1 ст. ложку меда, 1 желток, 

1 ампулу витамина А, 1 ст. ложку мо-
лока и 1 ломтик черного хлеба. Хлеб 
залить горячим молоком и оставить 
на 3-5 минут. Затем добавить мед, жел-
ток и масляный раствор витамина А, 
все тщательно перемешать и нанести 
на лицо. Смыть теплой водой через 
15-20 минут.

Медово-лимонная маска
Взять 4 ст. ложки меда и смешать 

с соком 1 лимона. Полученную массу 
нанести тонким слоем на кожу лица, 
оставить на 5-10 минут, а затем смыть 
холодной водой. Рекомендуется при 
сухой и нормальной коже лица.

Медово-творожная питательная 
маска

Разогреть на водяной бане 2 ст. лож-
ки пчелиного меда, соединить с 1 ст. 
ложкой творога, все тщательно переме-
шать и нанести на лицо. Через 30 минут 
смыть маску теплой водой.

Питательная маска для сухой кожи
Взять 2 ст. ложки муки, смешать с 

взбитым желтком 1 яйца, затем доба-
вить 1 ч. ложку меда. Полученную те-
стообразную массу нанести на очищен-
ную кожу лица на 10-15 минут. Смыть 
теплой водой. Маска рекомендуется для 
предупреждения морщин при сухой и 
нормальной коже.

МАСКИ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Яично-творожно-медовая маска
Растереть 2 ст. ложки творога с 0,5 ч. 

ложки жидкого меда, добавить 1 яйцо и 

взбить. Маску нанести на лицо и об-
ласть декольте на 15-20 минут. Смыть 
теплой водой, затем ополоснуть холод-
ной водой. Маска эффективно увлаж-
няет и тонизирует кожу, сужает поры.

Белково-медово-лимонная маска
Взбить 1 яичный белок, добавить 

к нему по 1 ч. ложке меда, молока, ли-
монного сока и много отрубей (чтобы 
маску было удобно наносить). Полу-
ченную кашицу наложить на лицо на 
20 минут, после чего снять с помощью 
теплого компресса и ополоснуть лицо 
водой с настоем ромашки. Маска хоро-
шо питает и очищает кожу.

МАСКИ ДЛЯ СМЕШАННОГО 
ТИПА КОЖИ

Маска из меда и кашицы трав
Приготовить кашицу из цветков 

ромашки лекарственной, листьев оду-
ванчика лекарственного, подорожни-
ка большого, крапивы двудомной или 
мяты перечной, для чего растереть 
траву в ступке и добавить небольшое 
количество воды. Полученную массу 
смешать в равном весовом соотноше-
нии с медом и нанести на лицо. Через 
20 минут смыть холодной водой. Ис-
пользовать для ухода за обветренной, 
огрубевшей кожей любого типа.

Медово-молочная маска
Смешать по 2 ст. ложки меда и те-

плого молока. Нанести массу на лицо 
и через 30 минут смыть теплой во-
дой. Маска предназначена для ухода 
за любой кожей, она хорошо питает и 
освежает кожу. После любой маски ре-
комендуется делать освежающий ком-
пресс: намочить полотенце в холодной 
воде, отжать и положить на лицо на 
2-3 минуты.

На основе пчелиных продуктов можно приготовить различные 
маски и косметические препараты, повышающие тургор кожи и 
нормализующие обменные процессы в тканях. Их уникальность 
заключается в том, что они нормализуют физиологические функ-
ции в клетках, в органах, в организме в целом. Это благотворно 
сказывается на внешнем виде человека - здоровый цвет кожи, блеск 
в глазах, легкий румянец, хорошее настроение.

Медовые рецепты 
красоты
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Ваші листи
Шановний 

Юрію Миколайовичу!

Мені діагностували початкову стадію хвороби 

«розсіяний склероз.
В одному з попередніх номерів журналу я про-

читала Вашу консультацію, в якій Ви висловлюєте 

переконання, що це захворювання можна по-

долати за допомогою продуктів бджільництва. 

Хотілося б уточнити, чи це, й справді, так? І що 

потрібно робити, щоб позбутися цієї недуги?

З повагою, Оксана Бондарук.

Волинська область, село Залісся

Шановний Юрію Миколайовичу!
Хотілося б довідатися у Вас, досвідченого 

лікаря-апітеравта, чи можна за допомогою 
продуктів бджільництва позбутися такої 
болячки як гіпертонічна хвороба?

З повагою, Петро Бондар,
Чернігівська область, селище Яблунівка
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ВІДПОВІДЬ:
Дорогий пане Петре!

Безумовно, можна вилікуватись протягом від одного до півтора роки. Основними препа-ратами бджолярства при лікуванні цієї хвороби є бджолиний підмор та бджолина отрута.Проте детальну схему навести Вам не можу, оскільки її повинен підібрати досвідчений лікар-апітерапевт. Тим більше кожна схема лікування добирається індивідуально, з урахуванням фізіологічних особливостей пацієнта.
З повагою, Ю. М. Солоденко. 

Тел. (067) 722-15-39

ВІДПОВІДЬ:
Доброго дня, пані Оксано!

Будь-який діагноз – іще не вирок. Особливо, 
якщо хвороба діагностовано на ранніх стадіях.

Так, справді, розсіяний склероз піддається 
лікуванню за допомогою продуктів бджільництва. 
Але лікуванням повинен займатись досвідчений 
лікар-апітерапевт. Сама процедура лікування 
триває два роки. Вона включає у себе бджоловжа-
луванням, а до складу ліків включають, зокрема, 
маточне молочко, огневіт та деякі інші препарати.

З повагою, Ю. М. Солоденко. Тел. (067)722-15-39

Філія №1 оздоровчого комплексу 
«Апіакадемії» 

працює на пасіці 
«Цілюща бджола» за адресою:

с. Семиполки, Броварський р-н,
Київська обл.

Консультує лікар-апітерапевт 
Ю.М. Солоденко 

Хочете відчути радість життя?

Відвідайте оздоровчий комплекс «Апіакадемія», 
який розташований на території санаторного 

комплексу «Пуща Озерна» за адресою:

М. Київ, Пуща Водиця, 14 лінія.

При Академії працюють апітерапевти, 
масажисти, надаються всі види масажу, 

у тому числі медовий.

Бажаючим пропонуються апіпродукти, література 
з апітерапії, вуликотерапія.

Надаються послуги:
 вуликотерапія 

4 місця одночасно; 
 медовий  масаж;

 апіпродукти;
 апітоксинотерапія 

(бджоловжалення); 
 трудотерапія.

Контактный телефон: 096) 572-51-92                   www.apiacademia.com.ua
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В очень симпатичной деревушке 
Пасечкино по улице Медовой, в очень 
красивом деревянном домике под но-
мером 12 жила-была весёлая пчёлка 
Дашенька. Номер 12 был на самом деле 
случайным совпадением, но Дашенька 
думала, что «12» — высшую школьную 
оценку, ей и её сестрёнкам поставили 
за хорошую работу! И это тоже было 
справедливо, потому что в домике она 
жила не одна, а вместе с большой пче-
линой семейкой, которая всё время 
трудилась, собирая с цветков вкусный 
нектар.

Кроме Дашеньки, в улье жили раз-
ные пчёлки — водоносы, дворники, 
строители, няньки. Пчёлки-охранники 
оберегали домик от нежелательных 
гостей, а пчёлки-медоносы приносили 
в улей нектар, из которого их помощ-
ники делали уже готовый мёд.

Дашенька тоже каждое утро выле-
тала из улья, радовалась всходившему 
солнышку и летала в поле за нектаром 
и пыльцой. Потом она любила проле-
тать над маленьким домиком на краю 
деревни, стоявшем прямо за пасекой 
и напоминавшем весёлый пряничный 
домик — такой нарядный и чистень-
кий.

В этом доме жила бабушка Фрося, 
а с ней — небольшая собачка Муха и 
кошка Дуся. Под самой крышей дома 
жил смешной воробышек. Из-за того, 
что Дуська выдрала у него несколько 
пёрышек их хвостика, его и прозвали 
Короткохвостиком.

Каждая из зверюшек была очень хо-
рошей, но сами они, возможно, об этом 
и не знали, а потому между собой и 
не дружили. Муха обижала Дуську. Та 
гонялась за Короткохвостиком, и так 
целый день! А бабушка Фрося с утра до 
вечера занималась на пасеке, работала 
в огороде и ничего не могла поделать 
с расшалившимися мохнатыми питом-
цами.

Пчёлке Дашеньке очень хотелось 
всех их помирить, чтобы зверята жили 

дружно — как это заведено у них в пче-
линой семье.

Однажды она слишком близко под-
летела к Мухе, но та хотела её прогло-
тить. А кошка Дуся попросту спря-
талась под лавку, так что пчёлка им 
ничего рассказать не успела.

Что же ей было делать?
Жаль маленького Короткохвости-

ка, да и этих мохнатых тоже, — думала 
Дашенька. — Вместо того чтобы зани-
маться делом, они целый день охотятся 
друг за другом. Да так они и вовсе без 
хвостов останутся!

Дома Дашенька всё рассказала Ко-
ролеве Маме, и попросила у неё совета.

Самая главная пчела сразу всё по-
няла. Она рассказала маленькой пчёл-
ке, что зверюшки на самом деле совсем 
неплохие. Просто они об этом… не до-
гадываются! А чтобы это произошло, 
нужен волшебный мёдик «добросол». 
Этот мёдик находится в их улье, в даль-
ней ячейке № 8888, и охраняют его две 
золотые пчёлки.

— Прежде чем попросить у них раз-
решения взять немного мёда, ты долж-
на будешь исполнить перед ними вол-
шебный танец, — предупредила Дашу 
Мама-пчела. А та слушала Королеву, 
затаив дыхание — так, что её крылыш-
ки даже вспотели от напряжения.

Хорошенько запомнив все фигуры 
волшебного танца, Дашенька полетела 
к ячейке № 8888, где хранился волшеб-
ный мёдик. Там действительно стояли 
две золотые пчелы, встретившие её 
строгим жужжанием. Но когда ма-
ленькая пчёлка закружилась в танце, 
они разрешили ей набрать немного 
мёдика.

— Ура! — ликовала Дашенька. — 
Теперь всё получится. И она полетела 
к домику бабушки Фроси. Там она уви-
дела блюдечко с молоком для Дуси и 
мисочку с кашей для Мухи. Несколько 
капель золотистого душистого мёда 
быстро растворились в молоке и каше. 

А пчёлка Дашенька, опустившись на 
куст смородины, стала наблюдать.

Сначала к миске подошла Муха. По-
тянувшись и полаяв на кошку Дусю, 
она принялась кушать. Через какое-то 
время к своему блюдцу тихо прокра-
лась и Дуся. Но что удивительно: Муха, 
доев свою кашу с мёдом, не стала отго-
нять кошку от еды.

Подлетел Короткохвостик — ему не 
терпелось собрать крошки из Мухиной 
миски. И тут Дуся — гроза всех воро-
бьёв, и Муха — самая большая забия-
ка, не стали гоняться за воробышком. 
Дашенька ликовала! Она пролетела над 
Мухой и Дусей, и те весело помахали 
ей своими хвостиками.

— Вот это мёд! — подумала пчёлка. 
— Значит, не зря мы трудимся, чтобы 
собрать нектар!

День близился к закату. Все пчёлы 
спешили домой. Полетела к себе и ма-
ленькая Дашенька — завтра её ждал не 
только трудовой день, но и встреча с 
новыми друзьями.

Ирина Солоденко

Дашенька,

Народна скарбничка
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