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ДО ЧИТАЧІВ!
Шановні друзі, 30 березня 2006 року у чеському 

селі Прапористе пройшов перший Всесвітній день 
апітерапії. Його ініціатором стала некомерційна 
організація «Бджоли для життя» (Bees for Life-
World Apitherapy Network Inc.). 

Відзначення Всесвітнього дня апітерапії цього 
дня у невеличкому населеному пункті Чехії стало 
даниною пам’яті визначного лікаря Філіпа Терці, 
який народився 30 березня 1844 року у цьому селі.

Фактично саме Філіп 
Терц став батьком сучасної 
апітерапії, піонером в галузі 
наукових досліджень. Про-
те слава ученого прийшла 
до нього значно пізніше. 
Адже, коли у 1889 році Філіп 
Терц виступив у Віденсько-
му університеті з доповід-
дю, з видатними висновка-
ми про успішне лікування 
бджолиною отрутою, то на-
штовхнувся на ворожу стіну 
нерозуміння і несприйняття 

фахівців класичної медицини. Філіп Терц покинув 
Відень, але продовжив лікування пацієнтів і свої 
наукові дослідження.

Нині ситуація значно змінилася. І, сподіває-
мося, черговий з’їзд апітерапевтів України, який 
пройде стане черговою віхою у розвитку цієї галузі 
вітчизняної медицини.

Водночас символічно, що цьогорічне відзна-
чення Всесвітнього дня апітерапії відбудеться за 
два тижні до визначного свята християн східного 
обряду – Воскресіння Сина Господнього.

Великий день провіщає пробудження, воскре-
сіння природи. А тому усі вірні повторюють у цей 
день:

– ХРИСТОС ВОСКРЕС!
– ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

А МИ ДОДАМО:
– ВОСКРЕСНЕ УКРАЇНА!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Насамперед хочу привітати Вас із величним святом – Во-

скресінням Сина Господнього! Христос Воскрес! Воістину 
Воскрес!

Символічно, що майже за два тижні до цього животвор-
ного дня – 30 березня – вчергове пройде Всесвітній день 
апітерапії. І це, насправді, так. Бо сотворіння Боже – бджола 
– нині також символізує відродження життя. Продукти її 
життєдіяльності нині слугують людині, допомагають хворим 
і немічним долати недуги, перед якими тривалий час була 
безсилою традиційна медицина.

Приємно, що апітерапевти України роблять значний 
внесок у розвиток цієї галузі медицини. Переконаний: спіль-
ними зусиллями ми зможемо дати новий стимул у пошуку 
нових методів оздоровлення людини.

Тому я хотів би сьогодні привітати членів Всеукраїнської 
асоціації апітерапевтів із Всесвітнім днем апітерапії і висло-
вити сподівання, що наступного року це свято пройде і на 
державному рівні.

Олександр ТИХОНОВ,
президент ВАА, професор Національного 

фармацевтичного університету

У кожної людини є заповітна мрія. І ми, апітерапевти, – 
не виняток: також маємо її. Ми шукаємо свій «філософський 
камінь», за допомогою якого ми зможемо зціляти людей. І не 
тільки тіло, але й душу.

Наші попередники за свої пошуки зазнавали хулу і обра-
зи, змушені були переховуватись від посторонніх очей, аби 
ніхто не міг їм постати на перешкоді. Врешті їхня самовідан-
на праця таки знайшла високу оцінку. Не сучасників, а спад-
коємців. Відзначення Всесвітнього дня апітерапії, започатко-
ваного 30 березня 2006 року, – яскраве тому підтвердження. 
Бо жодна добра справа не залишається непоміченою.

Власне до самовіданної праці, попри хулу і наклепи, за-
кликав і Син Божий.

Його воскресіння вшановують християни східного об-
ряду 12 квітня.

Христо Воскрес!
Воістину воскрес!

Юрій СОЛОДЕНКО, 
віце-президент ВАА, доцент Одеського Національного медичного 

університету, шеф-редактор журналу «Доктор Бджілка»



13 вересня 1999 року після нетрива-
лої хвороби, Чарльз Мраз мирно помер 
у віці 94 років, в оточенні своєї родини.  
Так місцева преса повідомила про його 
кончину.

Він народився 26 липня 1905 року, 
в Вудсайд, Нью-Йорк, у родині Карла 
і Маріс Мраз. У 1928 році Чарлі пере-
їхав до Middlebury, штат Вермонт, де 
заснував Champlain Valley. Пасіку, яка 
у результаті стала найбільшою пасікою 
Нової Англії. Своєю фірмою він опіку-
вався понад 60 років. 

Чарльз Мраз, відомий у Сполуче-
них Штатах Америки під прізвиськом 
«бджолина людина», уперше застосував 
лікування бджолиною отрутою в 1930 
році. Він доволі успішно лікував свій 
артрит і рекомендував бджолину отру-
ту людям, які страждали артритами та 
іншими запалювальними хворобами, у 
тому числі респіраторними. Він вважав, 
що вжалення бджоли викликає запален-
ня на місці вжалення, в результаті чого 
організм виробляє анти запальну реак-
цію, що змушує організм захищатися не 
тільки від вжалення бджоли, але й від 
інших запальних процесів.

Чарлі, який подорожував в Півден-
ній і Центральній Америці, Європі, Азії і 
на Близькому Сході в якості консультан-
та по методах бджільництва і технології, 
був визнаний в 1992 році Американ-
ською Федерацією бджільництва в якос-
ті одного з п'яти найбільш видатних па-

січників в цій країні за його досягнення 
в комерційному бджільництві. Він був 
журналіст і співавтор Gleanings in Bee 
Culture та американського Bee Journal, 
відповідно.

Чарлі був визнаний в Сполучених 
Штатах, як піонер терапії бджолиної 
отрути, використання бджолиних вжа-
лень для лікування різних захворювань, 
в першу чергу аутоімунних захворю-
вань. 

На додаток до ініціації клінічних до-
сліджень з науковцями інституту Sloan-
Kettering та Інституту Walter Reed Army, 

він заснував стандарт чистоти для сухої 
незбираної бджолиної отрути у продо-
вольстві і медикаментах для США і був 
її постачальником для фармацевтичних 
компаній у всьому світі.

Один із засновників американської 
апітерапії  Чарлі Мраз отримав подяку 
тисяч людей, які приїздили до нього в 
будинок у Вермонті для лікування про-
дуктами бджільництва або зустрічали 
його на конференціях з апітерпії по всій 
країні. 

У 1994 році у своїй книзі «Health and 
Honey Bee» Чарльз Мраз розповів про 
свій досвід роботи з використанням у 
терапії бджолиної отрути.

Завзятий садівник Чарлі Мраз при-
святив своє життя практичному засто-
суванню органічного землеробства. За 
послідовне втілення в життя своїх науко-
вих поглядів його обрали президентом і 
членом правління асоціації природного 
продовольства і сільського господар-
ства, попередник Північної органічного 
сільського господарства асоціації.

Чарлі був новатором, учителем, лю-
диною принципу і власного світобачен-
ня. Його вплив продовжує відчуватися 
у всьому світі. Його цінують усі: і ті, хто 
його знав, мав нагоду спілкуватися і об-
мінюватися думками, і ті, хто лише не-
щодавно дізнався про нього, про його 
роботу, наукові пошуки в галузі вико-
ристання терапії бджолиної роботи. 

За матеріалами іноземної преси

Легендарні постаті

Бджолина людина 
Так вдячні американці називали видатного пасічника 

і апітерапевта Чарльза Мраза
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У попередніх номерах нашого журналу ми 
розповіли про наших співвітчизників, які зро-
били значний внесок у розвиток бджільництва 
і широко застосовували продукти бджільни-
цтва при лікуванні різних хвороб.
Сьогодні ми розкажемо про людину, яка не 
тільки досконало вивчила життя бджіл і 
фактично сформувала бджільництво як га-
лузь виробництва у США, застосовувала його 
продукти у медицині, але й узагальнила бага-
тющий досвід своїх попередників в апітерапії. 

Обкладинка книги Чарльза Мраза



Історія апітерапії

Закінчення. Початок в № 5, 2015
Згодом науково-виробничі дані 

щодо використання взятків дослідник 
узагальнив у окремій праці «Як одер-
жати більше меду та воску». В ній ори-
гінальними є ілюстровані рисунками 
типи взятків, обґрунтовані даними 
фенології розвитку бджолиних сімей 
і обліку цвітіння медоносних рослин 
стосовно зональних і господарських 
особливостей територій України.

Із створенням на Україні Укрсадо-
винтресту (1930—1931 pp.) ми працю-
вали по організації пасік у радгоспах 
цієї системи. Оскільки поширений тут 
вулик-стояк на 12 рамок з магазином на 
рамку Дадан-Блатта (як в той час його 
називали) не задовольняв вимог розви-
тку сили сімей і сприяв передчасному й 
надмірному роїнню бджіл, що негатив-
но позначилось на медозборі, нами було 
звернуто увагу на необхідність переходу 
на нову систему вулика, який би не мав 
цих вад. Тоді ж і виникла ідея створен-
ня вулика-лежака на 20 рамок Дадан-
Блатта. Такий вулик було виготовлено 
в Боярському технікумі бджільництва 
і продемонстровано на скликаній Укр-
садовинтрестом взимку 1932 р. нара-
ді по бджільництву. Учасники наради 
ухвалили перевірити вулик на Україн-
ській дослідній станції бджільництва та 
в радгоспах Укрсадовинтресту. А вже 
через рік було остаточно розроблено 
конструкцію цього вулика-лежака і роз-
почато масове його виробництво.

У 1937 р. цей вулик був схвалений 
і нарадою обласних спеціалістів та ра-
йінструкторів бджільництва при Нар-
комземі УРСР для масового його виго-
товлення та постачання ним колгоспів.

Ним же з 1922 р. започатковано на-
укову й навчальну роботу на Голосіїв-
ській дослідній пасіці. 

Тут доречно нагадати, що початок 
науково-педагогічної діяльності Василя 
Антоновича у бджільництві відбувався 
в період переселення бджолиних сімей 
з дуплянок у вулики різних систем і 
поширення нових методів пасічнику-
вання. В 1927 р. ним видана наукова 
праця «Як викохати та вибрати добру 
бджоляну матку» накладом 5 тис. при-
мірників, що становило в середньому 
по одній книжці на 20 пасік. В ній ав-
тор помістив узагальнення зарубіжних 
наукових розробок і власного досвіду з 
виведення маток, особливо з результа-
тів, отриманих на Голосіївській дослід-
ній пасіці, якою він завідував з 1922 р.

Його науково-практична інформа-
ція з виведення маток на пасіках, по-
дана доступною мовою для селянина, 
була однією з перших в українському 
книгодрукуванні. Основний зміст пра-
ці, її стрижневий матеріал не втратив 
цінності та практичного значення, не-
зважаючи на 80-річну давність.

За найкращу бджолу треба вважа-
тимісцеву, яка тисячоліттями призвича-
ювалась до місцевих умов підсоння, як 
кажуть, – акліматизувалася. Через те, 
що сім’ї бувають більш медні й менш 
медні, то на розплід племінних маток та 
трутнів треба відбирати найпродукцій-
ніші сім’ї.

Наша бджола гарна й варта уваги; 
за її властивості, її хвалять навіть чужі 
люди, а довжиною сисальця вона на-
ближається до довгосисальцевих, тому 
нам нема чого мріяти про якусь іншу 
чужоземну бджолу, а кохатись у своїй і 
добором (селекцією) поліпшувати її.

В.А. Нестерводський застерігає, що 
схрещування наших бджіл з іншими 
для підвищення їх продуктивності є 
надто забарним, копітким і небезпеч-
ним заходом, який може призвести 

до цілковитого виродження місцевих 
бджіл, ми залишаємось тієї думки, що 
краще виявляти найбільш чисті осеред-
ки останніх і від них добором підви-
щувати їх медовоскову продуктивність.
Українську бджолу вчений за зовніш-
нім виглядом поділяє на три популяції: 
1) чорну – схожу на північну бджолу; 
2) сіру, у якої перші три-чотири кільця 
блідо-жовто-білого кольору й 3) метиси, 
в яких перше та почасти друге кіль-
це черевця жовте. Наша бджола жвава 
та енергійна. Порівнюючи з північною 
вона досить смирна, жалить не боляче 
і пасічники працюють навіть без сітки. 
Вона обережно вилітає, тому її мало 
тратиться й тому сім’ї не знесилюються 
швидко. Українська бджола працьовита, 
мало роїться, порівнюючи з південною, 
далеко літає за поживою і тому медніша 
за південну. Вощину вона будує гарно, 
мед засклеплює рівною чистою покриш-
кою, білою, як сніг, тому стільниковий 
мед має чудовий вигляд.

Поради з цих та інших тем, об-
ґрунтовані результатами науково-
виробничої діяльності та перевірені на 
освітянській нові, В.А. Нестерводський 
узагальнив у підсумковій книзі «Орга-
нізація пасік і догляд за бджолами», яка 
видана в 1966 і 1971 рр., коли він був 
почесним членом кафедри Української 
сільськогосподарської академії.
ПОЛІЩУК В.П. доктор сільськогоспо-

дарських наук, академік АН ВШУ, 
професор кафедри бджільництва 

ім. В.А. Нестерводського;
 ГОЛОВЕЦЬКИЙ І.І., кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри бджільництва 

ім. В.А. Нестерводського;
ЛОСЄВ О. М., кандидат сільськогоспо-

дарських наук, доцент кафедри 
бджільництва ім. В.А. Нестерводського
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«Високі чуття 
суспільності і 

самопожертви…»
Так видатний український вчений Василь Нестероводський оха-
рактеризував бджолу. Цими словами можна охарактеризувати і 
самого Василя Антоновича.

Історія апітерапіїЛегендарні постаті



№
  6

, 2
0

1
5

   
   

   
5

    

Екологічна медицина

Новий погляд на здоров’я

Войцех Гжіут,
доктор медицини

Вони займаються лікуванням хронічних 
хвороб і таких, які важко здолати за допомо-
гою традиційної медицини: як от – розсіяний 
склероз, артеріальна гіпертонія, цукровий 
діабет, бронхіальна астма, синдром роздрато-
ваного кишечника і всі психічнi дисфункції. 

Екологічна медицина або клінічна еко-
логія, характеризується пошуком причин 
виникнення хвороби, а не зняттям її симп-
томів. 

При виникненні хвороби лікар працює за 
наступною схемою:
♦ співбесіда згідно з детально опрацьова-

ною анкетою,
♦ діагноз – встановлення причин виник-

нення хвороби,
♦ усунення причин,
♦ очищення організму від токсинів,
♦ профілактика.

Основний принцип роботи в екологічній 
медицині – встановлення чинників, які спри-
чиняють виникнення симптомів. Найчастіше 
їх декілька і тільки одночасна їх дія закінчу-
ється хворобою. Найбільш образно це можна 
представити прикладом з столітровою боч-
кою, як відповідником нашої імунної систе-
ми. Відповідно до такої концепції під назвою 
«total load», тобто повного навантаження, 
приблизно 60% – то шкідлива для організму 
їжа. Наступна група – то хімічні фактори, на-
приклад фарби, парфуми, дезодоранти і т.п., 
які складають 20%.

Розповсюджений в сучасному світ стрес 
зменшує адаптаційну здатність організму 
ще на 20%. Якщо пацієнт піддається ще й 
алергійному впливу пилку трав, рослин чи 
кліща домашнього пилу, це може додати ще 
20%, і тоді відбувається напад хвороби, тобто 
проливається речовина з нашої «бочки», яка 
у нас представляє систему хворобостійкості 
організму. Після додавання вищеназваних 
цифр, можна сказати, що організм обтяже-
ний 120-літровим баластом різних токсинів.

Немає можливості помістити його в сто-
літровій бочці толерантності. «Вентилем без-
пеки» завжди є найслабший орган, напри-
клад в особи з порушеною функцією захисту 
шкіри виступає свербляча висипка, рани чи 
виділення. Пацієнт, який в дитинстві часто 
мав інфекції верхніх дихальних шляхів, в 

ситуації «повного навантаження» матиме 
приступи астми.

Один з найбільш заслужених пропаган-
дистів клінічної екології американський лі-
кар – доктор Рандольф, який в тридцятих 
роках ХХ століття з дружиною навчався в 
Чикаго. Основою їх харчування були яйця, 
які висилали батьки-фермери, що мешкали 
за кількасот кілометрів на півдні. Молоді 
студенти почали поступово зауважувати 
збільшення тривожних симптомів: таких 
як головний біль, нервозність, свербіж і по-
червоніння шкіри. Одного дня заметіль за-
тримала поїзд на передмістях Чикаго і очіку-
вана харчова посилка не дійшла. Протягом 
перших днів перерви в харчуванні, основою 
якої були яйця, молоді люди стали почувати-
ся гірше. Однак через три дні хворобливість 
зникла. Після отримання чергової посилки 
молоді повернулися до своїх харчових зви-
чок і симптоми з’явилися знову. Та ситуація 
надихнула доктора Рандольфа до більш глиб-
шого вивчення впливу їжі на здоров’я люди-
ни. Так він дійшов висновку, що неправильне 
харчування є причиною більшості хвороб, 
натомість хвилинне посилення симптомів 
після початку процесу елімінації, назвав «the 
healing crisis» – кризою в одужанні. 

Приклад з теорією «столітрової бочки» 
вказує, що їжа є одним з хвороботворних 
чинників, дію якого ми можемо самостійно 
контролювати. Значно менше можемо впли-
вати на присутність хімії чи пилюки в пові-
трі, тим більше на стресову ситуацію. Проте, 
ліквідуючи не толерантну для організму їжу, 
ми маємо можливість запобігати або навіть 
побороти хвороби, які переслідують нас.

Варто пам’ятати, що симптоми часто 
з’являються на кілька, а то навіть і на кіль-
канадцять годин. Тому важливо докладно 
аналізувати, що знаходиться в нашому меню, 
які вживали продукти та які після цього ви-
никли симптоми.

Екологічна медицина є величезним шан-
сом як для пацієнтів змушених застосовува-
ти велику кількість ліків, що мають небажану 
побічну діб для організму, так і для людей, 
що хочуть свідомо і творчо підійти до питан-
ня власного здоров’я. 

Переклала з польської
В.ГЕВЕЛЮК

В середині ХХ століття в США виникла Американська Академія 
Екологічної Медицини, що об’єднує близько п’ятисот лікарів з 
усього світу.

Бочка, з якої нічого не вили-
вається, – аналогія здоров’я 
людини, яка відносно здорова. 
Інша бочка, з якої виливають-
ся різні проблеми, це – ана-
логія хронічно хворої людини. 
Цього хворого ми лікуємо так: 
по-перше, прибираємо з його 
тіла і довкілля шкідливі факто-
ри, і тоді його організм оздо-
ровлюється. Основою є пра-
вильне визначення того, що 
найбільше шкодить. Кожний з 
нас має свій набор шкідливих 
речей. Є способи, щоб швидко 
і точно визначити їх. Важливо 
і забезпечити добавки (біо-
добавки), мінерали і вітаміні, 
десенсибілізацію, апітерапію, 
голковколювання і т.д. Tретя 
бочка – малюнок вилікуваної 
людини, яка має менше пога-
них факторів.

Головна ідея 
малюнку:
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Где его найти?
Для начал определимся с термина-

ми, правильное название этого вещества 
будет подлиннее – оксиметилфурфурол 
(ОМФ). А общее у меда и соков – сахара. 
Часть их при нагревании разрушается и 
превращается в этот самый ОМФ. При-
чем, чем подогрев происходит сильнее и 
дольше, тем этого вещества образуется 
больше. Если вы склонны к анализу, то 
неизбежно подумали: а не образуется ли 
оксиметилфурфурол в других продуктах, 
которые тоже содержат сахара, и которые 
подогревают? Ответ на этот законный 
вопрос, положительный: образуется. При-
чем, часто в количествах побольше, чем в 
меде или соках. 

ОМФ есть очень во многих продуктах –
во всех вареньях, компотах, в кондитер-
ских и хлебобулочных изделиях (особен-
но в печенье и всяких сладких булочках, 
в них же немало сахара). Есть он в моло-
ке – пастеризованном или прошедшем 
ультравысокотемпературную обработ-
ку (УВТ), в ряженке и других молочных 
продуктах, подвергавшихся нагреву или 
томлению. Откуда он здесь, молоко же 
несладкое? Но в нём есть молочный сахар 
– лактоза. Парадокс, но ОМФ есть даже 
в горьких продуктах – пиве (особенно 
тёмном) и кофе. Последний – просто чем-
пион по его содержанию. Почему? Саха-
ров в нём не очень много, но поскольку 
его долго и сильно жарят, ОМФ в нём об-

разуется много. А если это растворимый 
кофе, то есть прошедший ещё дополни-
тельную температурную обработку, то 
в нём это вещество просто зашкаливает 
(см. таблицу). 

Что норвежцу запросто...
Дотошные норвежцы проверили кучу 

всего съедобного на содержание ОМФ, 
и подсчитали, с какими продуктами его 
съедают много, а с какими – мало (см. 
диаграмму). 

Примечание: цифры указывают про-
цент ОМФ, поступающих в составе кон-
кретной группы продуктов 

Оказывается, больше всего, то есть 
целых 63% ОМФ среднестатистический 
норвежец выпивает с кофе. Следую-
щий главный источник это вещества – 
молочные продукты. А вот какую роль В последнее время нередко 

говорят об опасности про-
дуктов с фурфуролом. О том, 

что этого канцерогенного 
вещества много в меде. А не-

давно его превышение обна-
ружили в гранатовом соке, 
ещё чуть раньше была ин-

формация и о других соках, в 
которых его тоже было выше 

нормы. Что у соков общего с 
медом, и откуда этот фур-
фурол взялся в столь, каза-

лось бы, разных продуктах? 

Оксиметилфурфурол в меде и других 
продуктах. Факты и вымыслы

Продукт Содержание 
ОМФ, мг/кг

Сухари из цельного зерна 0,61
Хлебцы ржаные 0,45
Сухие завтраки с сухофрук-
тами

0,37

Мед 0,34
Сок яблочный 0,30
Фруктовый сок** 0–2,8
Белый хлеб 0,24
Черный хлеб 0,06–0,14

Продукт Содержание 
ОМФ, мг/кг

Кофе растворимый* 91,3–3060
Кофе зерновой 262–547
Чернослив 237
Джем (варенье)** 4,5–159,6
Капучино (из растворимого 
кофе с сахаром)

1,72–143

Темное пиво 13,3
Изюм 5
Консервированные персики 5,8
Хлебцы вафельные 0,65

Таблица. Содержание ОМФ в продуктах (по данным норвежских и чешских ученых) 

Диаграмма. Общее поступление ОМФ 
в наш организм

Примечание: 
*полужирным выделены продукты, содержащие максимальное количество ОМФ (>1 мг/кг);
**так выделены результаты исследования чешских ученых, остальные – результаты норвеж-

ских исследователей. 
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Цікаві факти

в этом играет мед? Похоже, никакую, он 
даже не указан как отдельный источник 
ОМФ. Всё дело в том, что едят его по 
чуть-чуть, и заметной лепты он в общее 
поступление не вносит. Точно так же, как 
и другой продукт, о котором у нас много 
говорят и показывают по ТВ. Речь о гра-
натовом соке. 

Это достаточно дорогой напиток, 
который, в отличие от яблочного, апель-
синового или какого-либо другого де-
мократичного сока, мы пьем редко, и, 
следовательно, его роль в «обеспечении» 
нас ОМФ стремится к нулю. Да и вообще, 
с соками мы вряд ли набираем 9% этого 
вещества, как норвежцы. Всё-таки, мы их 
пьем много меньше, чем в этой стране, 
а значит, и доля ОМФ из них будет явно 
меньше. 

А вот с хлебными изделиями мы 
съедаем этого фурфурола явно больше. 
Ведь мы очень любим и хлеб, и печенье, и 
сладкие булочки… особенно, с вареньем. 
И это значит, что в нашем питании есть 
ещё важный источник ОМФ, о котором 
норвежцы умолчали. Мы же традиционно 
весь год лакомимся домашними заготов-
ками из ягод и фруктов с шести соток. В 
этот ряд можно смело поставить компот 
из сухофруктов, в котором непременно 
есть чернослив и изюм – тоже два лидера 
по количеству ОМФ. 

Что делать?
Какие выводы стоит сделать из всего 

этого? Отказаться от любимых варений 
и булочек? Перестать пить кофе? Здесь 
нужно учитывать несколько факторов. 

Во-первых, специалисты относят 
ОМФ не к канцерогенам, а «возможно 
или потенциально канцерогенным веще-
ствам». То есть, они как бы канцерогены 
под вопросом – так среди специалистов 
принято вызывать подозрительные веще-
ства, способность которых вызывать рак 
у людей и животных ещё не доказана. В 
частности, ОМФ провоцировал измене-
ния в генетическом аппарате клеток (они 
часто предшествуют их перерождению в 
злокачественные). Но так происходило 
не в живых организмах, а только в ла-
боратории на культурах клеток, и когда 
создавались оптимальные условия для 
превращения ОМФ в другое канцероген-
ное вещество, к активности которого у 
ученых никаких вопросов нет. 

А вот исследования на животных и 
людях этого не выявляют. Так бывает. 
Во-первых, условия в живом организ-

ме не идеальны для такого превраще-
ния ОМФ в настоящий канцероген – в 
кофе, соках и даже варенье и компоте 
есть антиоксиданты, которые тормозят 
эту реакцию. Во-вторых, в организме есть 
мощная система противораковой защиты, 
которая тоже следит за перерождающи-
мися клетками и их отбраковывает (унич-
тожает). 

Так что впадать в панику по поводу 
ОМФ не стоит. Он присутствовал в на-
шем питании всегда, и будет всегда, это 
естественно образующееся вещество в 
процессе приготовления некоторых про-
дуктов. Сделать без него варенье или хлеб 
просто нельзя. Наконец, кроме ОМФ 
есть ещё несколько других веществ (и 
среди них настоящие канцерогены, без 
вопросов), которые никто специаль-
но не добавляет, но они тоже неизбеж-
но образуются при готовке и темпера-
турной обработке пищи. Всё это как бы 
неизбежные атрибуты нашей жизни, как 
радиационный или электромагнитный 
фон. 

Конечно, не надо форсировать по-
требление продуктов с ОМФ, и нужно 
стараться его концентрацию в питании 
сокращать. Но делать это надо с пони-
манием. Потребление булочек и мучно-
го действительно лучше сократить, но 
их главный и очевидный вред всё-таки 
в избытке сахара, вредных жиров и ка-
лорийности. Кофе старайтесь пить не 
растворимый, а зерновой – в нём гораздо 
меньше ОМФ. От хорошего меда и гра-
натового сока (лучше прямого отжима, 
он богат антиоксидантами), тоже не сто-
ит отказываться. Из молочки старайтесь 
выбирать кисломолочные продукты и 
творог – в них ОМФ мало. Ну, в общем, 
есть нужно с головой. 

Источники: maxpark.com
newsland.com 

Фотографии:  mport.ua

Його підготували учні 2-В класу 
Покровської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№1 Покровської районної 
ради Дніпропетровської 
області. Гадаємо, читачам 

нашого журналу буде цікаво 
познайомитися з доробком 

школярів.

Ранній виліт бджіл на теплу 
весну.

Записала Купріна Аліна

На Благовіщення виносять 
бджіл.

На Євфімія заносять і при-
бирають бджіл.

На день Іллі переганяють 
бджіл, підчищають вулики, під-
різають перші соти.

На Різдво Христове заметіль –
бджоли гарно роїтися будуть.

Записала Роздобудько Каміла

 Виставляючи повесні бджо-
ли, переносять їх через гостру 
косу, щоб бджоли були злі і не 
давалися чужій бджолі.

 Який рік на бджоли, такий і 
на вівці.

Записав Шестопалка Роман

На Теплого Олекси пасічни-
ки мали виставити вулики, щоб 
бджоли «обліталися».

Особливим пошанівком ко-
ристувався Теплий Олекса серед 
пасічників. У цей день виносили 
з омшаників (спеціальних льо-
хів, де переховувалися вулики 
полегшених конструкцій – так 
звані довбанки чи липівки) 
бджіл і виставляли їх на пасіки, 
щоб комахи зробили перший 
обліт. На Теплого Олекси ви-
ставляли біля вуликів й ікони 
Зосими та Саватія – давніх по-
кровителів бджільництва. Вони 
мали убезпечувати спокій та до-
бру взятку аж до осені.

Записала Борсук Аліна

Народний  
календар  
пасічника
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Особенностью болезни является одно-
временное поражение нескольких раз-
личных отделов нервной системы, что 
приводит к появлению у больных разноо-
бразных неврологических симптомов.

Причины и последствия
Морфологической основой болезни 

является образование так называемых 
бляшек рассеянного склероза – очагов 
разрушения миелина (демиелинизация) 
белого вещества головного и спинного 
мозга. Размеры бляшек, как правило, от 
нескольких миллиметров до нескольких 
сантиметров, но при прогрессировании 
заболевания, возможно образование 
крупных слившихся бляшек. У одного и 
того же больного возможно обнаружить 
свежие и старые бляшки. 

В своем клиническом течении рассе-
янный склероз имеет периоды ремиссии и 
обострения. Основные симптомы заболе-
вания связаны с поражением миелиновой 
оболочки нервных стволов – это нару-
шение двигательной активности, резкое 
снижение остроты зрения, нарушение 
физиологических отправлений, выражен-
ный астено-невротический синдром.

Организованность и терпение
Лечение больных рассеянным склеро-

зом достаточно сложный и длительный 
процесс. Степень эффективности зависит 
от многих факторов и, прежде всего, от 
организованности и терпения самого па-
циента. 

К сожалению, традиционные методы 
лечения не всегда дают ожидаемый ре-
зультат, поэтому весь медицинский мир, и 
мы в частности, ищем эффективные мето-
дики лечения этого заболевания.

Обязательным условием начала лече-
ния является правильное питание. Пра-

вильная диета при рассеянном склерозе 
может замедлить прогрессирование за-
болевания.

Рекомендовано ограничить поварен-
ную соль, молочные продукты, продукты 
содержащие клейковину, бобовые, рафи-
нированный сахар. Обязательно рекомен-
дуется включить в рацион рыбу, рыбий 
жир, экстракт виноградных косточек, ле-
цитин, повышенное количество зеленых 
овощей, а еще – артишок, петрушку, сель-
дерей. А также – фрукты. оливковое мас-
ло, мясо белое (птица). 

Пища должна быть достаточно, но не 
чрезмерно, калорийной. В течение дня 
больной должен употреблять 50-80 грамм 
белка.

Потребление сахара необходимо огра-
ничить или лучше заменить медом.

При остеопорозе рекомендовано при-
нимать пчелиную пыльцу

Из зерновых предпочтение отдается 
муке грубого помола, хлеб с отрубя-
ми, неочищенный рис, овсяные хлопья, 
пшено.

Лечебная физкультура всем пациен-
там с РС обязательна. Однако, при этом 

Лечение продуктами 
пчеловодства больных 
рассеянным склерозом

Рассеянный склероз – это хроническое аутоиммунное заболевание, 
при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон го-
ловного и спинного мозга. Как правило, чаще болеют  молодые люди  в 
возрасте 15-40 лет. Женщины болеют в 2 раза чаще, чем мужчины.                                                                                             

Юрий Николаевич Солоденко, 
доктор-апитерапевт, вице-

президент Ассоциации 
апитерапевтов Украины, 

кандидат медицинских наук, 
доцент Одесского национального 

медицинского университета, 
президент гражданской 

организации «Апиакадемия»

Практичні поради
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следует помнить, что все, что вы будете 
делать, согласуйте с врачом ЛФК.

Лечение продуктами пчеловодства 
Это единственные препараты, при 

лечении которыми получены очень хо-
рошие результаты. К настоящему вре-
мени существует много схем лечения 
апипродуктами. Мы предлагаем одну 
из схем лечения РС разработанную и 
проверенную в клинике. Лечение длит-
ся не менее 2 лет, непрерывно чередуя 
основной кус с поддерживающим.

Для лечения применяются следую-
щие продуты пчеловодства:

1. Пчелиный яд.
2. Огневка.
3. Пыльца.
4.  Подмор.
5. Маточное молочко, 

а также ульетерапия (миниульетера-
пия).

Лечение делится на основные курсы 
и поддерживающие. Обязательно на-
значается пчелоужаление, и ульетера-
пия, маточное молочко, огневка.

Основной курс.
Лечение пчелиным ядом начинается 

с биологической пробы и постепен-
но доводится до 15-16 пчелоужалений 
одномоментно в течение 5 дней, После 
этого делается перерыв на двое суток. 
Основной курс лечения продолжается 
не менее 2 месяцев. 

Таких доз не следует бояться. Пче-
ловоды с ранней весны и до поздней 
осени в течение дня получают значи-
тельно больше ужалений и в результате 
меньше болеют и дольше живут.

Параллельно с ужалением прини-
мают маточное молочко 2 раза в день 
сублингвально на тощак по 50 мг.

Огневку принимают двадцатипро-
центную по 20 капель 3 раза в день.

Ульетерапия проводится ежедневно 
по 8 часов не менее 10 процедур, а затем – 
2-3 раза в неделю.

Пыльца применяется спустя 1-2 часа 
после еды по 6 г утром и вечером.

Поддерживающий курс.
Поддерживающий курс длиться 

4-6 месяцев. Все продукты пчеловод-
ства продолжают принимать в таких 
же дозировках, кроме пчелоужалений. 
Ужаление проводится 2 раза в неделю 
по 6-8 штук одномоментно.

Ульетерапия проводится 2 раза в не-
делю по 8 часов. 

В это время можно подключать в 
схему лечения пчелиный подмор.

Приведенная схема лечения в про-
цессе лечения может изменяться. Нель-
зя самостоятельно заниматься лече-
нием. Это должен делать только очень 
опытный апитерапевт.

Если возникнут вопросы по лече-
нию РС методом апитерапии, можно 
обратиться по телефону: 0677221539 
Юрий Николаевич.

Другие процедуры
Из физиотерапевтических про-

цедур мы рекомендуем проведение 
маслянно-дисперссионных ванн, При-
чем эту процедуру может проводить 
как специалист, так и кто-либо из обу-
ченных членов семьи пациента. Этот 
метод прекрасно сочетается с апите-
рапией.

Для этих ванн используются специ-
альные масла и растительные экстрак-
ты, подобранные индивидуально для 
каждого пациента. В настоящее вре-
мя масла готовят в Германии фирмой 
«jugenbad». Маслянно-дисперсионная 
ванна уникальны по силе воздействия 
на организм человека. Целью этой про-
цедуры является пробуждение у па-
циента собственных исцеляющих сил. 
По продолжительности эта ванна за-
нимает от нескольких минут до 15-20 
минут.

Существенным в проведении дан-
ной процедуры является тепловое 
укутывание, и покой на протяжении 
40-60 минут. 

Ванна оказывает расслабляющее, 
психостабилизирующее противосудо-
рожное, антидепрессантное действие.

Данный метод был разработан и 
клинически изучен в Германии док-

тором Юнге и его супругой в начале 
двадцатого века и внедрён в практику в 
антропософских клиниках с огромным 
успехом. 

Для пациента с рассеянным скле-
розом эта процедура необходима и для 
улучшения качества жизни.

После сказанного. 
Хочется обратить внимание и на 

такое. Для пациента с рассеянным 
склерозом очень важным моментом 
является использование натуральных 
материалов в одежде и постельном 
белье. В частности мы рекомендуем в 
обязательном порядке постель и ниж-
нее бельё из натуральной шерсти. И 
вот почему.

Натуральная шерсть, в частности 
овечья, считается лекарственным сред-
ством. Поэтому что при ее использова-
нии есть возможность улучшить цир-
куляцию крови: шерстяные ворсинки 
нежно и мягко массируют нервные 
окончания. В состав шерсти входит ла-
нолин – вещество, которое благопри-
ятно воздействует на мышцы, суставы, 
позвоночник. Благодаря шерсти можно 

восстановить электростатический по-
тенциал человека. что очень важно при 
рассеянном склерозе. 

Очень полезно использовать гру-
бую шерсть, но не для постоянного 
ношения. Она оказывает благопри-
ятное воздействие на кожу, а, главное, 
на нервную систему, как микромас-
сажер. 

Выраженным расслабляющим дей-
ствием обладает верблюжья шерсть.

Благоприятным для пациента яв-
ляется контакт с домашними живот-
ными.

Юрий СОЛОДЕНКО

тором Юнге и его супругой в начале

Практичні поради
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Когда человек устает принимать та-
блетки и пользоваться мазями, он ищет 
более радикальный способ избавления 
от болезней. Вариантом альтернативного 
лечения вполне может стать апитоксино-
терапия. 

Пчелиный яд ассоциируется с лекар-
ством, даже если насекомое жалит по соб-
ственной инициативе, поэтому больные 
соглашаются на «принудительные» ужа-
ления. Конечно, некоторый страх пона-
чалу все же присутствует, но он проходит 
уже после первого жала в теле, а после-
дующий эффект зачастую делает людей 
«зависимыми» от лечения пчелиным 
ядом.

Забытая официальной медициной 
техника

Апитерапия – это лечение медопро-
дуктами. То есть целое направление, пред-
усматривающее использование самых 
разных подходов. Апитоксинотерапия – 
всего лишь метод. Чтобы его применять, 
не обязательно быть апитерапевтом. До-
статочно, опираясь на диагностику, знать 
схемы пчелоужалений и «точки». 

Так вот, «поставить» пчел рекомен-
дуют при самых разнообразных забо-
леваниях – от артритов и радикули-
тов до проблем с сердцем. Поскольку 
«потенциальных клиентов» для пчелино-
го жала много, кто только не лечит ядом –
и многие владельцы пасек, и обычные 
бабушки, которые ловят насекомых на 
одуванчиках. Профессиональных специ-
алистов на Винничине почти нет. Пчелоу-
жалением занимаются преимущественно 
интуитивно. Это означает, что если болит 
сустав на ноге, то пчелу прижимают к 
больному месту, в которое она и вонзает 
жало. В принципе, эффект такой подход 
приносит, хотя временный. 

В подобном «теневом» лечении пче-
лоужалением нет ничего удивительного. 
Официальная медицина давно забыла 
о этом методе. Между прочим, послед-
няя инструкция по апитоксинотерапии, 
утвержденная Минздравом, датирует-
ся 1959 годом. С тех пор документы, ре-
гламентирующие применение пчелиного 
яда, не принимались и не пересматрива-
лись. Специальную подготовку в этом 
направлении дипломированные медики 
могут получить лишь в двух учреждениях 
Украины (оба в Киеве). Остальные учатся 
на своих ошибках. Но официально – по 

записи – на прием можно прийти только к 
специалисту с «корочкой»… 

С 2001 года мне была уготовлена роль 
пионера в использовании пчелиного яда 
в условиях медицинского центра, при-
чем улей с насекомыми был помещен не-
посредственно в кабинете. Естественно, 
пчелы по помещению не летали. Выход 
«на волю» у них имелся с наружной 
стороны здания. Но при этом, под ру-
кой всегда был неограниченный резерв 
пчелиных жал. Сегодня в арсенале есть 
еще и многие пчелопродукты, даже улье-
вой воздух и биоэнергитический потен-
циал пчелы, который воздействует на па-
циента в ульевых домиках. 

Симбиоз «смерти и удовольствия» –
пчелиный яд, хоть и нельзя назвать пана-
цеей, но при комбинированном воздей-
ствии с другими методами лечения, ис-
целяет душу человека и его тело. Местная 
реакция заключается в ответе организма 
на вещества, проникающие под кожу, у 
человека выделяются гормоны «удоволь-
ствия» эндорфины, они и купируют боль. 
Кроме этого, яд насекомых вызывает асеп-
тическое и обезболивающее действия, 
а также улучшает кровоток. Чтобы не 
вдаваться в медицинскую терминологию, 
скажем просто: пчелиный яд разжижает 
кровь и стимулирует выработку корти-
зола – гормона «жизни», подавляющего 
любые воспалительные процессы. 

Прежде, чем «жалить» пчелами, паци-
ент должен пройти обследование. Помимо 
стандартных анализа мочи и крови, ему де-
лают аллергическую пробу. На спину «са-
жают» пчелу. По реакции на яд, который 
попал в кровь с жалом, определяется, как 
лечить больного. Для каждого пациента 
подбирается индивидуальная схема. Если 
не вдаваться в тонкости, то сегодня су-
ществуют три самые распространенные 
системы пчелоужаления. Первая – по 
принципам восточной медицины, по ли-
ниям и «точкам», на которые воздействуют 
лекари Тибета и Китая. Такими линиями 
«пронизано» все наше тело. Вторую схему 
разработали некогда советские медики. 
Это так называемые точки соответствия –
проекции органов. Что касается третьей 
схемы, то она предусматривает ужаление 
болезненных мест».

Чудеса временного действия 
Преимущественно за пчелиным 

ядом обращаются с неврологическими и 

Как винничан лечат 
пчелоужалением

Думки вголос

Судьбе было угодно, чтобы ав-
тор этих строк годами изучал 
теорию и практику апитера-
певтического мастерства. 
Без малого двадцать лет по-
иска, собственная пасека, лич-
ное общение с учеными апи-
терапевтами и народными 
целителями, посещение кур-
сов повышения квалификации, 
сложились в определенная си-
стему подходов к работе со 
своими пациентами - систему 
синергизма и интеграции мно-
говекового культа лечения при 
помощи пчелы медоносной, ее 
продуктов, биоэнергетики в 
классические схемы лечения. 
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суставными болями. После ужаления 
пчелы в «точку» максимальной чув-
ствительности, пациент сразу же ощу-
щает, что боль «отпустила», а после 2-3 
сеансов, как правило, наступает стой-
кое улучшение состояние. Как долго 
оно продлится? Срок ремиссии зависит 
от самого пациента: при соблюдении 
всех правил, а их много, и касаются они 
образа жизни, температурного режима 
и даже диеты, боль может не беспоко-
ить в течение полугода и более.

Пчелы способны на чудеса. Толь-
ко они из разряда тех, что описаны в 
сказке о Золушке, когда карета, кони-
красавцы и платье в полночь исчеза-
ют. К примеру, рассеянный склероз 
считается одним из самых коварных 
и тяжело поддающихся лечению не-
дугов. Когда я впервые увидел Катю, 
она была прикована к постели. Более 
того, шею 26-летней женщины поддер-
живал специальный корсет. Пчелиные 
токсины помогли. За сеанс я ставил 
ей по 10-12 пчел, а сеансы проводил 
через 2-3 дня, таким образом, за весь 
курс использовал около 300 пчел. Они 
сотворили временное чудо. В течение 
первого же курса Катя не только смогла 
сидеть, но даже начала вставать. Но в 
перерыве между курсами ее состояние 
ухудшалось. Так мы и лечились. После 
второго курса она уже понемногу ходи-
ла, но по чуть-чуть.

У любого врача бывают не только 
серьезные и сложные случаи, когда при-
ходится пробовать, подбирать лечение, 
но и самые обыкновенные курьезы. 
Один из таких связан с форс-мажором. 
Пчела – насекомое относительно мел-
кое. Когда ее берешь пальцами, чтобы 
приложить к телу пациента, она впо-
лне может «вывернуться» и улететь. 
Однажды так и случилось, более того, 
пчеле чем-то не понравился больной, и 
она вонзила жало в его лицо. Вот так… 

На следующий день этот мужчина 
пришел в медицинский центр, но не к 
врачу, а регистратору за справкой, что 
накануне лечился апитоксинотерапией. 
Я его увидел только спустя несколько 
дней. Признаюсь, ожидал, что будут 
предъявлены претензии, а он принес 
деликатесы, которых и в магазине не 
встретишь. Как оказалось, после укуса 
пчелы лицо распухло, и приятели стали 
подшучивать, что мол, это результат 
драки. Мой пациент отрицал, говорил, 
что пчела укусила. Ему не верили, в 
феврале это и не мудрено. В итоге мой 
пациент поспорил на 200 долларов, а 
справка о сеансе стала подтверждением 
выигрыша и мотивом презента врачу. 

Пчелиный яд нейтрализуют водка с 
медом и антигистаминные препараты. 

Только натуральный продукт с медика-
ментами не сочетается, поэтому метод 
купирования аллеркии нужно подби-
рать.

Тотальная аллергизация насе-
ления порождает страх, в том числе 
люди боятся неадекватной реакции на 
пчелиный яд, однако в действительнос-
ти аллергия на апитоксин, встречаются 

в 1-2% случаев, а тяжелые последствия 
фиксируются у 0,1-0,2% пациентов. Тем 
не менее, прежде чем лечить, лично он 
обязательно выясняет реакцию кон-
кретного человека. Сначала ставится 
проба – одна пчела на 2 секунды, при 
следующей процедуре, жало удаляется 
через 3-5 минут, оценивается, что полу-
чается на месте укуса. Если пациента 
часто жалили пчелы и он «толерантен», 
реакции и вовсе не будет. 

Нормой считается «белая» точка в 
месте укуса, «белое кольцо» диаметром 
до 1 сантиметра вокруг нее и зона гипе-
ремии (покраснения) в пределах 5 см. 
Если реакция «скромней», то можно 
дозировку, то есть количество пчело-
ужалений за сеанс увеличить. Когда 
покраснение превышает названные 
пределы, «дозу» стоит уменьшить. А 
в целом количество ужалений зави-
сит от состояния и диагноза больного. 
Как правило, за сеанс больше 12 пчел 
не «ставится», хотя есть и «рекордные 
постановки» до 30 пчел за одну про-
цедуру.

Правда, иногда аллергопробы ток-
сином «промахиваются». Был у меня 
случай, когда первый и второй сеансы 
молодая пациентка перенесла вполне 
удачно. Никаких побочных реакций не 
было. Неприятности случились во вре-
мя третьей процедуры. Через 10 минут 
после начала сеанса пчелоужалений 
она сказала, что тело чешется. Тот час 
же вынул жало, в организм попала ми-

нимальная порция яда. Тем не менее, 
кожа стала стремительно краснеть, а в 
области шеи появился отек. 

Это и есть классическая аллергия. В 
принципе, отличным нейтрализатором 
пчелиного яда является водка. Доста-
точно выпить 50 граммов, лучше даже 
с медом, и все как рукой снимет. По-
скольку пациентка толком не поняла, 
что с ней происходит, решил не пугать 
ее, предложением выпить разведенный 
спирт, который в кабинете, конечно 
же, имелся. Под рукой был димедрол, 
развел содержимое ампулы в стакане 
воды и дал его девушке с ложкой меда. 
Вскоре отек исчез. А через неделю мы 
продолжили процедуры, больше такой 
реакции у нее не было. 

Кому поможет апитоксинотерапия
Эта методика эффективна при:

♦ заболеваниях периферической нерв-
ной системы (радикулиты, невриты, 
невралгии);

♦ постинсультных параличах; 
♦ травматических поражениях пери-

ферической и центральной нервной 
системы, миозитах (заболевания 
мышц); 

♦ хронических ревматических и не-
специфических полиартритах, ос-
теохондрозе, деформирующем 
спондилоартрозе (заболевание 
межпозвонковых суставов); 

♦ гипертонической болезни 1-2-й ста-
дии, тромбофлебите, хронических 
воспалениях легких, бронхиаль-
ной астме легкой и средней степе-
ни (хотя пчелиный ад и не снимает 
бронхоспазм, он все же облегчает 
состояние больных); 

♦ псориазе, простатите, хронических 
заболеваниях матки и ее придатков, 
мигрени, плохо заживающих язвах 
и ранах; 

♦ некоторых глазных заболеваниях 
(ирите — воспалении радужной 
оболочки и иридоциклите — воспа-
ления цилиарного тела и радужной 
оболочки); 

♦ тиреотоксикозе 1-2-й стадии и т. д.
При пояснично-крестцовых ра-

дикулитах, ишиасе (воспалении се-
далищного нерва), невралгиях, поли-
невритах, миозитах, ревматических и 
ревматоидных полиартритах пчелиный 
яд считается одним из наилучших 
средств. Но лечение им должно про-
водиться только по назначению врача и 
под его наблюдением.

Сергей Николаевич ПРИДАТЧЕНКО,
врач высшей категории, консультант 

по вопросам здорового образа жизни

мальная порция яда. Тем не менее, 
жа стала стремительно краснеть а в

Думки вголос



Для переважної кількості людей 
бджільництво є джерелом смачних та ці-
лющих продуктів харчування, для бага-
тьох – найцікавішим заняттям, розвагою 
в годину відпочинку. І лише для обраних 
– це професія на все життя. Професія 
бджоляра не менш складна і відповідаль-
на, ніж інші професії, перш за все це висо-
кокваліфікована праця, і нелегка. 

Тому цією нелегкою працею займа-
ються професіонали, які стали спеціаліс-
тами по бджільництву завдяки навчанню 
в ЧЕРНЯТИНСЬКОМУ КОЛЕДЖІ ВІ-
ННИЦЬКОГО НАУ. Саме цей навчальний 
заклад готує кваліфіковані кадри для галу-
зі бджільництва, які працюють у всіх ку-
точках України та за її межами. Серед них: 
Броварський В.Д. – доктор сільськогоспо-
дарських наук, професор кафедри бджіль-
ництва імені В.А.Нестерводського; Герцак 
В.А. – завідувач міжрегіональним бджо-
лорозплідником НДІ бджільництва імені 
П.І.Прокоповича; Плахтій П.Д. – кандидат 
біологічних наук, професор, завідувач 
кафедрою анатомії, фізіології і валеології 
КПДУ; Адамчук Л.О. – кандидат сільсько-
господарських наук, викладач кафедри 
бджільництва імені В.А.Нестерводського;

Коледж знаходиться в мальовничому 
куточку Вінницького Поділля в селі Черня-
тин Жмеринського району. Навчальному 
закладу виповнилося 70 років. Саме після 
звільнення Вінниччини від окупантів 1944 
році у колишньому маєтку графа Львова 
було створено плодоягідний технікум. 

Сьогодні коледж готує спеціалістів-
аграріїв різних напрямків, серед яких і 

фахівців з бджільництва. Незмінним ке-
рівником коледжу протягом 35 років є Ма-
люта Віталій Феодосійович, який докладає 
багато зусиль для збереження та розвитку 
спеціальності «Бджільництво» Спеціальні 
дисципліни по бджільництву викладають 
досвідчені викладачі вищої категорії Вол-
котруб Сергій Олександрович, Волкотруб 
Надія Василівна, Горячий Василь Андрійо-
вич та Жуковська Тетяна Сергіївна. 

Для формування умінь і навичок, сту-
денти опановують такі навчальні дисци-
пліни: біологія бджолиної родини, бджо-
лярський інвентар та будівлі, медоносні 
ресурси з основами агрономії, утриман-
ня бджіл з основами селекції, техноло-
гія отримання та переробки продуктів 
бджільництва, столярна справа та інші. 

По закінчені вивчення теоретичного 
матеріалу, майбутні фахівці проходять 
предметну практику на навчальній пасіці, 
яка розташована в затишному місці те-
риторії коледжу. Тут студенти вивчають 
правила та техніку огляду бджолиних сі-
мей в різних системах вуликів, їх годівлю, 
догляд за ними протягом року, розмно-
ження та виведення маток, технологію 
отримання продукції бджільництва, запо-
бігання та лікування хвороб бджіл.

Зручне розміщення пасіки дає змогу 
студентам вивчати видовий склад деревних 
та кущових медоносних і пилконосних рос-
лин, складати календар їх цвітіння та вести 
фенологічні спостереження і проводити 
дослідження на колекційних ділянках. Для 
проведення занять викладачі використову-
ють сучасні інноваційні технології.

Навчальний корпус №1 Навчальна пасіка коледжу

Бджільництво – одна із 
найважливіших галузей 

сільського господарства. Його 
значення не обмежується 

лише виробництвом і от-
риманням прибутків від 
реалізації меду та іншої 

продукції, а і запилен-
ням посівів і насаджень 

сільськогосподарських куль-
тур, що сприяє підвищенню їх 

врожайності. Завдяки запи-
ленню ентомофільних рос-

лин медоносні бджоли стали 
важливим елементом гармонії 

і підтримання природнього 
взаємозв’язку флори і фау-
ни, що забезпечує існування 

великої кількості видів рослин 
і тварин. 

Професія бджоляра – 
лише для обраних
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 Також, відповідно до програми підготовки, 
студенти направляються у базові господарства 
для проходження виробничої технологічної 
та переддипломної практик, після яких вони 
стверджуються як повноцінні фахівці. Саме 
завдяки тісній співпраці викладацького ко-
лективу коледжу із бджолярами-практиками і 
науковцями налагоджена мережа господарств 
для проходження практики.

Окрім основної спеціальності, студенти 
отримують додатково робітничі спеціальності: 
тракторист-машиніст категорії «А1» та водій 
автотранспортних засобів категорії «ВС».

 Навчання проводиться на денній та зао-
чній формах за рахунок державного замовлен-
ня. На навчання запрошуються випускники 9, 
11 класів та випускники професійних ліцеїв. 
Коледж забезпечує проживання студентів у 
гуртожитках, харчування в їдальні, проведен-
ня дозвілля в спортивних залах, в предметних 
гуртках та гуртках художньої самодіяльності, 
спортивних секціях. Для самопідготовки мо-
лоді працює бібліотека та читальний зал з до-
ступом до мережі Інтернет.

По закінченню навчання студенти скла-
дають комплексний кваліфікаційний екзамен 
зі спеціальності, їм присвоюється кваліфі-
каційний рівень молодшого спеціаліста та 
кваліфікація зоотехніка по бджільництву, що 
дає можливість працювати по спеціальності 
«Бджільництво» на різних посадах або продо-
вжити навчання за ступеневою підготовкою в 
навчальних закладах III-IV рівня акредитації.

Тільки кваліфіковані спеціалісти можуть 
зберегти галузь бджільництва. Збережемо 
бджолу – збережемо планету.

С. О. ВОЛКОТРУБ,
завідуючий навчально-виробничою

практикою коледжу, спеціаліст вищої катего-
рії, викладач-методист,

Н. В. ВОЛКОТРУБ,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Циклова комісія спецдисциплін по бджільництву: голова циклової комісії Горя-
чий В.А.; лаборант Пігаєць О.Н.; викладач Волкотруб Н.В.; викладач Жуковська 
Т.С.; завідуючий навчально-виробничою практикою коледжу Волкотруб С.О.; 

завідуючий навчальною пасікою Скрипник С.В.

Студенти на навчальній пасіці
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Кращий викладач 2014 року
Згідно положення про проведення конкурсу «Кращий викладач – 2014 

року» серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики 
та продовольства України було проведено три етапи. В коледжі впевнено 
перемогу здобула Валентина Білоус, викладач іноземної мови. Валентина 
Іванівна наполегливо почала підготовку до регіонального етапу конкурсу 
і 1 жовтня 2014 р. на базі Могилів-Подільського технолого-економічного 
коледжу ВНАУ, демонструючи професійну майстерність та креативність 
конкурсантка з Чернятинського коледжу ВНАУ одержала беззаперечну 
перемогу.

Так, Валентина Іванівна мала змогу представляти Вінничину на Всеу-
країнському етапі конкурсу «Викладач року – 2014».

 27 листопада Департаментом науково-освітнього забезпечення та со-
ціального розвитку АПК було проведено заключний етап конкурсу. В ході 
його проведення брали участь представники з 10 навчальних закладів, які 
представляли всі регіони України.

 Оцінювала роботу конкурсантів незалежна комісія на чолі з директо-
ром Департаменту науково-освітнього забезпечення та соціального розви-
тку АПК С.В. Кадигробом.

 Після проведення всіх етапів конкурсу комісія одноголосно вирішила, 
що перемогу здобула викладач Чернятинського коледжу ВНАУ Валентина 
Білоус.  Щиро вітаємо переможця!



Кухня здоров’я

Інструкція по 
лікуванню 

бджолиною 
отрутою

Здавна продукти бджільництва широко 
застосовуються в народній медицині для 
лікування різних захворювань. Фундамен-
тальними дослідженнями вітчизняних і 
зарубіжних вчених доведена їх висока біоло-
гічна цінність.
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Друкується у скороченому варіанті)
СКЛАД ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ОТРУТИ 
БДЖОЛИНОЇ

Отрута бджолина (апітоксин) – 
продукт діяльності отруйних залоз 
медоносної бджоли. У отруйному мі-
хурі бджоли накопичується близько 
0,2 мг отрути. Свіжоотримана отру-
та представляє собою густу прозору 
рідину гірко-пекучого смаку, з силь-
ним різким запахом, що нагадує запах 
меду. Секрет, що виділяється великою 
отруйною залозою, має кислу реакцію, 
а малою отруйною залозою – лужну.

Суха отрута – багатокомпонентна 
суміш з неорганічних та органічних 
речовин. 

Хімічний склад отрути бджолиної 
дуже складний, і вивчення його постій-
но продовжується. 

ЧУТЛИВІСТЬ ЛЮДСЬКОГО 
ОРГАНІЗМУ ДО ОТРУТИ 

БДЖОЛИНОЇ
Дія отрути бджолиної на організм 

людини значною мірою залежить від 
кількості укусів, локалізації укусів і 
індивідуальної чутливості організму. 

Більшість здорових людей легко пере-
носять 5 і навіть 10 одночасних вжа-
лень. При цьому розвивається лише 
місцева реакція (біль, печія, припух-
лість і почервоніння).

Чутливість людей до отрути бджо-
линої різна. У осіб з підвищеною чут-
ливістю укус навіть однієї бджоли 
може викликати важку загальну ре-
акцію. Описаний випадок смерті здо-
рової людини через 20 хв. після укусу 
однією бджолою в шию. Дуже небез-
печні вжалення в область очей, глот-
ки, мигдалин, м'якого піднебіння, бо-
кові поверхні шиї. Найбільш чутливі 
до отрути жінки (особливо вагітні), 
діти та особи похилого віку. На отруту 
бджолину здорові люди реагують інак-
ше ніж хворі.

 Розрізняють три типи реакції орга-
нізму людини на вжалення:

1) відсутність реакції, що характер-
но для бджолярів (стійкість);

2) алергічні реакції;
3) токсичні реакції (надчутливість 

алергіків).

ТИПИ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ 
НА ОТРУТУ БДЖОЛИНУ

Алергічні реакції при апітерапії 
спостерігаються у 2% хворих. Особли-
вості алергічної реакції на бджолину 
отруту: можливий летальний резуль-
тат після анафілактичного шоку, при 
цьому кількість бджіл не завжди має 
значення; алергічна реакція спостеріга-
ється переважно у людей з алергічною 
конституцією, а сила її зростає при 
кожному вжалені; можливе перенесен-

ня підвищеної чутливості до отрути з 
сироваткою крові людини.

У тих випадках, коли алергічна ре-
акція на отруту бджолину розвиваєть-
ся при черговому підвищенні дози на 
0,1 мг, рекомендується зробити пере-
рву на 2-3 дні і пролікувати хворого 
антигістамінними препаратами і пред-
нізолоном (20-30 мг або 4-6 табл. на 
добу) . Після цього можна продовжити 
лікування отрутою бджолиною, по-
чинаючи з однієї дози (видалити жало 
відразу ж після процедури).

Алергічні реакції на вжалення 
бджіл протікають, як правило, у вигля-
ді реакцій негайного типу. У 2% хворих 
реакції протікають по сповільненому 
типу: можуть розвинутися через кілька 
днів після укусу у вигляді тромбоци-
топенічної пурпури, некротизуючого 
ангіїту, уражень внутрішніх органів та 
ЦНС.

Специфічне алергологічне обсте-
ження хворих перед процедурою апі-
терапії полягає в зборі алергологічного 
анамнезу і в постановці шкірних проб. 

ТОКСИЧНА ДІЯ ОТРУТИ 
БДЖОЛИНОЇ

Механізм токсичної дії отрути 
бджолиної на організм складний та є 
результатом комплексної дії багатьох 
компонентів отрути на різні органи та 
системи. Малі дози її мають позитив-
ний вплив, великі - токсичні. Відомо, 
що загальна токсична реакція виникає 
при одночасному вжаленні 200-500 ко-
мах.

Продовження у наступному номері

Шановні апітерапевти та бджолярі, 
детально ознайомитися з  «Інструкцією 

по лікуванню бджолиною 
отрутою»  можна придбавши книгу   
рекомендацій. Хто бажає її придбати, 
звертайтесь за тел. +38-050-400-75-82 

(Шпичак Олег Сергійович – 
вчений секретар ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА 

АСОЦІАЦІЯ АПІТЕРАПЕВТІВ»).
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Ваші листи

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

Шановна редакція журналу «Доктор бджілка»! 

Мені 54 роки.  Працюю водієм. Протягом останніх 5 років 

турбують сковуючі приступоподібні болі в пальцях, особливо в 

зоні великого пальця. Болі  проходять після прийому протягом 

5 днів кетанову, деклофинаку, алопурінолу.

Діагноз лікарів професійний поліартрит. Прошу дати 

рекомендацію як лікуватися бджолопродуктами.
З повагою, М.

ХоХоХХоХоХоХоХХХоХоХоХоХоХоХоХоХоХоХоХоХХХоХоХоХХХХХХХХХоХоХ чечечечечечечечечечечечечечееечееччечеечеееетттттттттттттттттт

ВІДПОВІДЬ:
Шановний пане! 

У Вас явище поліартриту яке провокується надмірними на-
вантаженнями та переохолодженням.  Вам необхідно в період 
загострення провести загальний аналіз крові з визначенням 
вмісту сіалової кислоти цереактивного білка рівня сечової кис-
лоти крім цього необхідно провести УЗД нирок та уражених 
суглобів. Не виключено, що у Вас одна з семи форм подагри. А 
тому після отримання результатів аналізу Вам необхідно звер-
нутися до досвідченого фахівця і пройти курс лікування, у тому 
числі і продуктами бджільництва.   

В наступному номері чекайте на статтю «Як лікувати подагру 
продуктами бджільництва».

Дмитро Сенишин, лікар-невропатолог

ДО ВІДОМА 

РЕКЛАМОДАВЦІВ

Вартість рекламних 

публікацій:

• 7-8 стор. – 

по 3,5 тис. грн.;

• 14-15 стор – 

 по 3 тис. грн.;

• 16 стор. – 

4,5 тис. грн.
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