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 ìèíóëî 25  ðîêiâ! ìèíóëî 25  ðîêiâ!

9-11 жовтня цього року відбудеться 
П’ЯТИЙ З’ЇЗД 

апітерапевтів і апіконсультантів-пасічників 
за участі фахівців з ближнього і далекого зарубіжжя 

«АПІТЕРАПІЯ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ТА УДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІš.

з’їзд пройде на базі ДП «Санаторний комплекс 
«Пуща-Озерна» (актова зала) за адресою:
 04075, м. Київ,  Пуща-Водиця, 14-а лінія.

Реєстрація учасників 9 жовтня – з 9.00 до 10.00

Телефони для довідок: (044) 526-67-98, 

+38-050-323-19-82 – Тихонов Олександр Іванович

+38-067-971-04-63 – Галатюк Олександр Євстахійович

+38-050-734-83-99 – Гевелюк Микола Миколайович

www.apispilka.com.ua    www.ozerna.com.ua
www.apiacademia.com.ua

ЗАПРОШУЄМО УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ 
ДО УЧАСТІ В ЙОГО РОБОТІ.
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ДО ЧИТАЧІВ!

Шановні друзі, ми знову повертаємося до 
Вас. Сподіваємося, наші традиційні зустрічі 
стануть не лише приємними, але й корисними. 

Нове видання, а сьогодні побачив світ лише 
третій номер журналу, уже встигло стати рід-
ним для багатьох його прихильників.

Безумовно, передусім «Доктор Бджілка» 
згуртував довкола себе апітерапевтів і бджо-
лярів. Але ми сподіваємося, що він стане без-
цінним надбанням і для пересічних українців. 
Оскільки наш журнал несе не зовсім звичайну 
інформацію – інформацію про природу життя і 
життя природи.

Як стверджують розумні люди: щасливе 
життя без ліків можливе. І в цьому ви можете 
переконатися після знайомства із сьогоднішнім 
числом часопису. На його сторінках Ви заново 
відкриєте для себе світ природи, світ людського 
буття, яке може існувати в гармонії з довкіл-
лям.

Чути природу, розуміти природу і допома-
гає наше видання.

Окрім того, ми будемо розповідати про 
досвід роботи апітерапевтів і бджолярів, зна-
йомити з їхніми досягненнями. Окремі сто-
рінки будуть присвячені роботі науковців в 
галузі бджолярства, навчальним закладам, які 
готовлять продовжувачів славних українських 
пасічників.

Тим більше, що цього року минає ДВІСТІ 
років від тоді, коли великий українець Петро 
Прокопович винайшов розбірний рамковий 
вулик. А тому наше завдання – узагальнити і 
примножити успіхи вітчизняних і апітерапев-
тів, і пасічників.

З нетерпінням чекаємо Ваших листів, про-
позицій, які будуть використані в роботі над 
наступними номерами.

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

Редакційна колегія:

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

Адреса редакції:

м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія.

Тел.: (096) 572-51-92

www.apiacademia.com.ua

E-mail: dpchela@gmail.com
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КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПЧЁЛОПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ 

«BIOAMBROSIA»
Продаю оптом и в розницу не дорого.

Качество гарантируется моим добрым именем 
и сертификатами качества.

Действительно качественный экстракт личинок боль-
шой восковой моли 20% торговой марки «ВОГОНЬ ЖИТТЯ» –
патент №68907, сертификат качества Минздрава Украины, 
изготавливаю согласно ТУ У/стандарт/. Фасовка в 100мл сте-
клянные флаконы, упаковка, инструкция, штрих-код, высо-
кокачественная голограмма, а также в 5 л бутли для оптовой и 
розничной торговли.

 Перга очищенная. Крупные шестигранные столбики 
без восковой крошки и мусора. Фасовка 100 гр, 1 кг, 10 кг.

Маточное молочко нативное свежезамороженное. Фа-
совка по 1 кг в вакуумных пластиковых пакетах.

Одесская обл., г.Балта
Трачук Анатолий Романович

 +38 (067) 597-67-91,  (050) 392-04-33
 www. bioambrosia.com.ua e-mail- trachuk7@mail.ru

Бджолина сім’я і її життя навчають нас: що, лише об’єднавшись, 
ми можемо створити щось значне і добре.



Історія апітерапії

Напевне, Бог і доля вдячно поста-
вилися до Бориса Олександровича за 
його творчі пошуки, любов до природи, 
любов до життя, за його захоплення 
апітерапією. Адже він — людина, яка 
зробила неоціненний внесок у розвиток 
цієї методики лікування в Україні. Про 
нашого патріарха можна розповідати 
дуже багато. Вживати красномовні епі-
тети і порівняння. Своїм життям, своєю 
працею, покладеною на олтар служіння 
ЛЮДИНИ, він, ми переконані у цьому, 
мав і має повне право на це. Бо він – 
з покоління, яке пережило не тільки 
«головокружіння» від будівництва со-
ціалістичного концтабору, але й було 
обпалене найстрашнішою війною в іс-
торії людства.  

Він народився 26 червня 1917 року 
у місті Пушкіно, що неподалік Санкт-
Петербурга. Після закінчення Ленін-
градського медичного інституту його 
направили служити військовим ліка-
рем у 70 армію Прикордонних військ, у 
складі якої Борис Олександрович з пер-
шого дня війни пройшов аж до Берліна. 

ПАТРІАРХ ВІТЧЗНЯНОЇ 
АПІТЕРАПІЇ –

А загальний стаж військовослужбов-
ця нараховує двадцять два роки – він 
звільнився з армії лише у 1962 році.  
На цьому шляху довелось пережити 
чимало: і втрату бойових друзів, і бом-
бардування, і артобстріли. Не оминула 
ворожа куля і його, він також був пора-
нений і зазнав тяжкої травми хребта. 

Проте, як мовиться у народі, не 
було б щастя, та нещастя допомогло. 
Борис Охотський після війни трива-
лий час відновлювався у львівсько-
му військовому госпіталі. І саме тут, 
у столиці Галичини, на вулиці Чехова, 
уперше ознайомився з бджолікуван-
ням. Бориса Олександровича на ноги, 
можна так стверджувати, поставив лі-
кар Михайло Брегихін, який лікував 
бджоловжалуванням. 

Відчувши на собі ефективність 
результатів «бджолиної» методики, 
фронтовий лікар захопився нею і по-
чав застосовувати у своїй медичній 
практиці. Зокрема, після того, як після 
звільнення з армійських лав, він почав 
працювати лікарем в санаторії при-
кордонних військ «Аркадія» в Одесі, 
коли у нього побільшало можливостей 
застосовувати засвоєне на практиці. 
Він водночас вивчав, аналізував, вдо-
сконалював методи використання про-
дуктів бджільництва з лікувальною і 
оздоровчою метою. Переконавшись у 
високій ефективності апітерапії, Борис 
Олександрович розпочав титанічну 
роботу щодо впровадження її в офіцій-
ну медицину, долаючи на своєму шляху 
потужні бюрократичні перешкоди. 

Не мало, не багато, а майже пів-
століття Борис Охотський активно 
займався науковими і  практичними 
проблемами апітерапії. Його науковий 
доробок вражає – він написав понад 60 
наукових праць, робив численні допо-

віді на вітчизняних і міжнародних фо-
румах, присвячених бджололікуванню, 
і апітерапії зокрема. 

Зауважимо, Борис Олександрович 
досконало володів всіма методами лі-
кування продуктами бджільництва, 
успішно поєднуючи фізіотерапевтич-
ними процедурами. З понад усіх досяг-
нень патріарха вітчизняної апітерапії 
виділимо особливу сторінку: значні 
успіхи в лікуванні таких важких за-
хворювань як ішемічна хвороба серця, 
гіпертонія, порушення мозкового кро-
вообігу тощо.

Його, як ми вище вже згадували, 
поставила на ноги бджола. Водночас 
бджілка стала для нього і змістом жит-
тя, і метою лікарських пошуків, надих-
нула на творчу працю на благо людини. 
Бо ця комаха – Боже створіння і Боже 
провидіння – водночас символізує со-
бою процес створення світу.

Ці ж слова з повним правом ми мо-
жемо присвятити Борису Олександро-
вичу. Бо він невтомно повертав людей 
до повноцінного життя і таким чином –
фактично – творив світ.

Філософія апітерапії, у чому був 
переконаний видатний медик Борис 
Охотський, – у поверненні людини до 
своїх витоків, до розуміння природи і 
розуміння змісту життя. Власне це він 
зрозумів у повоєнні роки і проніс це 
розуміння, яке постійно дарував ін-
шим, крізь усе життя.

Олександр ТИХОНОВ,
президент Всеукраїнської Асоціації

 апітерапевтів України,
Юрій СОЛОДЕНКО, віце-президент 

Асоціації апітерапевтів України
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так з пошаною колеги завжди говорили про видатного лікаря Бо-
риса Олександровича Охотського. Так вони говорять про нього і 
зараз, коли пригадують його  і його уроки.

Стенокардія. 100 мл соку алое змішати з 
300 г меду, 500 г подрібнених волоських 
горіхів, соком 1-2 лимонів. Приймати по 
1 ст. л. тричі на день за 20 хв до їди. 
Аденома (комплексне лікування). В 
1 склянку соку гарбуза додати 1 ст. л. меду, 
приймати 2 рази на день до їди. 
Хвороби серця, печінки, ожиріння, 
закрепи. В 0,5 склянки соку буряку додати 
ст. л. меду, приймати двічі на день до їди. 
Запалення суглобів, бронхіт. Змішати 
2 частини меду, 1 частину соку алое, 
3 частини горілки. Цю суміш 
використовувати для компресів.

Рецепти здоров’я 
від Бориса Охотського 
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 Многие считают апитерапию явле-
нием относительно новым. Между тем 
пчелоужаление применялось издревле и 
считается традиционным при лечении 
многих заболеваний. Первое обоснование 
данного метода в официальной медицине 
датируется 1894 годом, когда профессор 
Санкт-Петербургской академии лесного 
хозяйства Лукомский предложил пчели-
ный яд в качестве средства для лечения 
ревматизма и подагры.

Уже в наше время апитерапия при-
влекла внимание видных ученых и врачей. 
Ученые разных стран (Франция, Румы-
ния, Болгария, Германия, Япония, СССР) 
научно обосновали применение продук-
тов пчеловодства в клинической практи-
ке, во многом был раскрыт механизм их 
действия при различных патологических 
процессах, доказана высокая их эффек-
тивность. 

Техногенное развитие бизнеса в чело-
веческом обществе принесло нарушение и 
разрушение живого мира Планеты Земля. 
Это отразилось и в гибели пчел во всем 
мире.

Знаменитый ученый Альберт Эйн-
штейн предупреждал, что без пчел чело-

мы сохраняем самой природой – совету-
ясь с ней, осуществляя связь через пчёл.

Одна из основных целей нашего 
объединения в ассоциацию АПАК – здо-
ровье человека. Одним из направлений 
укрепления здоровья является развитие 
апитерапии, как альтернативы современ-
ным методам оздоровления человека. 
В настоящих условиях, когда количество 
специалистов, способных предложить 
качественную пчелопродукцию в полном 
объёме, весьма ограничено, врачу, желаю-
щему стать апитерапевтом, необходимо 
иметь собственную пасеку и овладеть 
всеми секретами пчеловодства, что за-
частую невозможно в силу особенностей 
профессии врача.

Итак, апитерапия начинается с пасеки, 
но на пасеке она может и закончиться. 
Ведь в зависимости от условий получе-
ния, сбора, переработки и подговки меня-
ются многие параметры пчелопродуктов 
вплоть до полного исчезновения полез-
ных свойств и превращения этих самых 
продуктов в яды. Всё зависит от того, что 
мы производим: просто пчелопродукт, 
или сырье высокого качества для лечеб-
ных апипрепаратов. 

К примеру, тот же мед можно откачать 
с содержанием влаги 20% и даже больше, 
и мед с влажностью 18%. Казалось бы, что 
такое 2%, но разница по лечебной эффек-
тивности в несколько раз. Потому что в 
меде с меньшей влажностью содержится 
намного больше лизоцима – высокоактив-
ного фермента бактерицидного действия. 
В организме человека он выполняет важ-
ную роль внешнего иммунитета. 

Или возьмем маточное молочко. Если 
искусственно стимулировать белковыми 
подкормками старшую группу пчел, то 
можно получить больше молочка, но, 
увы, ниже по качеству. На чаше весов, с 
одной стороны апитерапия и качество, а 
на другой – коммерция и количество. И 
очень часто бизнес-интерес перетягива-
ет. Пчеловодство для апитерапии должно 
начинаться с высоких моральных прин-
ципов.

Виктор Иванович ОВСЯНИК, 
к.п.н., академик МАЭС, Президент АПАК
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Новое направление в развитии пчеловодства

Наука в действии!

Всеукраїнська асоціація 
апітерапевтів з глибоким су-

мом сповіщає про те, що перед-
часно пішов з життя академік 

МАЕС, президент асоціації 
бджолярів і апітерапевтів Кри-

му Віктор Іванович 
ОВСЯНИК.

Висловлюємо щире співчуття 
родині, близьким і друзям 

покійного.

Світла пам'ять про цю 
непересічну людину назавжди 
збережеться в наших серцях.

вечество сможет просуществовать лишь 
четыре года и после этого человек исчез-
нет.

Почему нас должна волновать гибель 
пчелы (если оторваться от её коммерче-
ского использования) Да потому что ДНК 
пчелы близко к ДНК человека, вибрации 
пчелы соответствуют вибрациям здорово-
го организма человека и, кроме того, бо-
лее 50 миллион лет пчела не мутировала, 
не видоизменялась. А, значит, сохранив 
пчелу, мы сохраним себя. Пчела поможет 
нам сохранить себя как вид. Поможет 
избежать мутаций, приводящих к выми-
ранию вида.

Активно финансируются исследо-
вания в этой области в США, Канаде, 
Франции, Японии. В Украине наиболее 
глубоко фармакологические аспекты 
продуктов пчеловодства изучает Харь-
ковская фармакологическая академия 
(Национальный фармацевтический уни-
верситет), на базе которой и создана «Ас-
социация апитерапевтов Украины». На 
сегодняшний день создано уже больше 
50 препаратов и 27 уже зарегистрирова-
но как фармпрепараты. Их можно приоб-
рести в сети аптек.

Апитерапия существовала всегда, 
сколько взаимодействовали человек с 
пчелой. Однако нынче апитерапию мож-
но рассматривать, не просто как лечение 
продуктами пчеловодства, но и как воз-
вращение человека к своей сущности. Бо-
лее глубокое изучение основ биоэнергети-
ческой жизни пчёл – индикаторов жизни 
на Земле – это шаг навстречу природе. 
Через пчёл, познавая чудесные возможно-
сти природы, мы сможем защитить себя, 
наших родных и близких и, если хотите, 
нашу землю от экологической катастро-
фы. 

Основная задача АПАК в текущем 
моменте – объединение союзников, еди-
номышленников под знаменем экологи-
ческой безопасности планеты, информи-
рование о значении пчел для цивилизации 
человечества.

Существует много различных обществ 
борющихся за экологическую безопас-
ность самыми разными методами, однако 
большинство из них – местного значения, 
малоэффективные в мировом масштабе.

Преимущество нашей ассоциации, 
опирающейся на апитерапию, заключает-
ся в том, что экологическую безопасность 

Окончание. начало в № 2, 2014
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В последнее время значительно 
усилился интерес людей к продуктам 
пчеловодства. Безвредные, дешевые, 
имеют лечебное, профилактическое, 
укрепляющее действие, снимают от-
рицательные последствия приема че-
ловеком синтетических препаратов, с 
успехом заменяют средства официаль-
ной медицины, а в некоторых случаях 
намного превосходят их по действию.

Их оздоровительная сила в бакте-
рицидности, возможности бороться и 
уничтожать болезнетворные бактерии, 
вирусы, грибки, способности выво-
дить из организма токсические веще-
ства, шлаки.

При остром течении болезни при-
меняются медикаменты, фармацевти-
ческие средства – там нужно быстро, 
немедленно помочь человеку.

При хроническом течении заболе-
вания лучшее, что можно предложить –
продукты пчеловодства. Здесь они дей-
ствуют мягко, надежно, эффективно, и 
это проверено многократно.

Пчеловодством наша семья зани-
мается более 30 лет. Из любительского 
это занятие давно превратилось в про-
фессиональное. Сначала занимались 
только медом, прополисом, цветочной 
пыльцой. Со временем стали интере-
соваться и другими продуктами ме-
доносной пчелы: пергой, маточным 
молочком, трутневым молочком, за-
брусом, личинками восковой моли, 
личинками маток, подмором. Нынче 
основной продукт нашей пасеки – ма-
точное молочко. С годами накопилась 
полезная и бесценная информация 
об уникальности этого продукта. По-
путно возникало много вопросов – как 
правильно, без потери качества его со-
брать, сохранить. Командировка в Га-
дяч, в НИИ пчеловодства решила этот 

вопрос, но этого оказалось не доста-
точно. Собирали, пробовали, приме-
няли сами, предлагали родственникам, 
друзьям, коллегам. Отзывы везде были 
положительными. Но чтобы собирать 
специально, стали искать медиков, 
тех людей, которые могут с успехом 
применить этот чудо – продукт для 
исцеления недугов, но наткнулись на 
глухую стену. Никто не хотел лишних 
забот, в институтах не готовят специа-
листов – апитерапевтов. Искали фарм-
завод, который сможет его принимать 
для изготовления лекарств. Нашли. 
Сказали – снято с производства…

На то время уже могли собрать ка-
чественного молочка намного больше, 
чем необходимо для своих потребно-
стей. Чтоб предлагать людям для оздо-
ровления, нужны соответствующие 
знания, стали искать книги, журналы, 
касающиеся применения продуктов 
пчеловодства. Постепенно, приобретая 
нужную литературу, необходимые зна-
ния, опыт применения, имея уникаль-
ные и эффективные природные про-
дукты пчеловодства, волей – неволей 
стали, кроме пчеловодства, постигать 
и вникать в новое для нас направле-
ние – апитерапию (апис – пчела). Пер-
вая книга такого плана болгарского 
апитерапевта – натуропата Стоймира 
Младенова «Мед и медолечение» очень 
часто нас выручала в критические мо-
менты жизни, связанные со здоровьем. 
Многие рекомендации из этой книги 
пришлось испытать на себе, всегда эф-
фективно – к примеру, очень подходят 
в то время, когда нет возможности 
из–за разных тяжелых обстоятельств 
обратиться в больницу. После того, 
как проверили сами, убедившись в 
эффективности, иногда советовали 
другим людям, обращавшимся к нам с 
такими же проблемами.

Часто на конференциях мы слы-
шим не совсем лесные замечания в 
наш адрес: «Вы пчеловоды. Вы должны 
правильно собрать, сохранить и мо-
жете посоветовать». А советовать – то 
некому, врачи не хотят это слушать (за 
небольшим исключением). Мы не ме-
дики, лечить не имеем права, но люди 
обычно к нам обращаются не за про-
филактикой, а как раз, имея серьез-
ные проблемы со здоровьем, Обычно 
с большим букетом проблем они, как 
в последнюю инстанцию, обращают-
ся к апитерапии, а так, как врачей-
апитерапевтов официально нет, то к 
нам, пчеловодам. 

Результаты применения пчелопро-
дуктов уникальные – нормализуется 
давление, разжижается кровь, вос-
станавливается мозговое кровообра-
щение, из комы выходят на 2-3 день 
(первое время перга на кончик чай-
ной ложечки – 1 гр. под язык каждые 
2 часа), улучшается проходимость и 
эластичность сосудов, восстанавлива-
ется память и работоспособность.

Инфаркты: восковая моль от 1,5 до 
3х мес. без перерыва – рассасываются 
послеинфарктные рубцы; м. м., перга – 
улучшает микроциркуляцию крови, 
из-за содержащегося в ней легкоусво-
яемого калия укрепляется и питается 
сердечная мышца.

Желудочно–кишечные заболева-
ния – гастрит, энтероколит, запоры, 
панкреатит, дисбактериоз – восковая 
моль, перга, прополис, м. молочко; 
кровоточащая язва желудка и 12-п. 
кишки – пыльца цветочная 2-3 дня 
в больших количествах – по 2 ст. л. в 
день, держать под языком, не запивать, 
сразу не глотать, чтобы усвоение шло 
через слизистую рта; дальше умень-

В последнее время значительно усилился интерес людей к про-
дуктам пчеловодства. Безвредные, дешевые, имеют лечебное, про-
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последствия приема человеком синтетических препаратов, с успе-
хом заменяют средства официальной медицины, а в некоторых 
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Вас вылечит доктор ПЧЕЛА

Спасительная пчела! 

 , 
технолог по хранению и 

переработке сельхозпродукции

Окончание на стор. 6.
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Спасительная пчела! 

шить прием по 1ч. л. 3 р. в день до конца 
месяца, прополис, восковая моль, м. м. 
(кровотечение и рвота, не прекращаю-
щиеся в больнице 2-3 недели, на пчело-
продуктах удается остановить на второй 
день).

Гормональные нарушения – беспло-
дие, как женское, так и мужское (многим 
разуверившимся парам пчелопродукты 
помогли родить здоровых детей); про-
статит, аденома, импотенция, мастопатия, 
миома матки, узлы щитовидки – трутне-
вый гомогенат, перга, восковая моль, м. 
м., подмор, восковая мазь с прополисом 
в тампонах.

Кожные проблемы, псориаз, ожоги, 
трофические язвы – прополис и воск в 
мазях, перга, м. м.

Мой отец 30 лет болел красной вол-
чанкой, применение гормональных ма-
зей немного облегчало страдания, врачи 
предупредили, что болезнь не лечится, 
прошла полностью – маточное молочко 
длительное время курсами – 20 дн. прием, 
10 перерыв, и так несколько лет. Не заме-
тили, когда именно прошла, – кожа стала 
чистая и гладенькая и последних 15 лет 
жизни болезнь не возвращалась.

Бронхо-легочные заболевания – брон-
хиты, пневмонии, коклюш; туберкулез 
легких – открытая форма – восковая моль 
полгода без перерыва (первые два ме-
сяца обязательно с медикаментами, так 
как фермент цераза, имеющийся в вос-
ковой моли, который способствует пере-
травливанию воска, растворяет восковую 
оболочку палочки Коха, а медикаменты 
ее убивают). Дальше прием фармпрепа-
ратов уже не понадобится, восстановле-
ние на пчелопродуктах – восковая моль, 
прополис, сначала водная вытяжка – до 

двух месяцев, дальше спиртовая 
в каплях, пыльца месячными 
курсами, чередуя с пергой, 
для помощи ослабленной ме-
дикаментами печени – м. 
молочко. Люди полностью 
излечиваются, восстанав-
ливается вес, работоспо-
собность. Сопутствующий 
туберкулезу гепатит тоже 

уходит.
Гайморит, ринит, отит – 

мазь восковая с прополисом, 
избавляет людей, страдающих 
гайморитом от болезненных и 
частых проколов, выводит гной, 
а дальше, чтоб болезнь не воз-

вращалась, укрепляем иммунитет жева-
нием забруса, восковой молью, пыльцой 
цветочной, маточным молочком.

Глазные заболевания, химические и 
термические ожоги глаз – медово – про-
полисные капли местно, и опять же нуж-
но восстанавливать весь организм, т. к. 
катаракты, глаукомы и др. глазные забо-
левания появляются вследствие болезней 
внутренних органов. Здесь помогут тоже 

пчелопродукты – маточное молочко, пер-
га, подмор, прополис, восковая моль.

Мы не ведем статистики. Просто ра-
ботаем, учимся, применяем сами, делимся 
новым, что узнаем, с другими, получаем 
хорошие результаты. Последнее время 
просим восторженных победой над бо-
лезнью людей написать отзыв, некоторые 
присылают отксеренные данные медкар-
точки до и после приема пчелопродуктов. 
При работе с пчелопродуктами в первую 
очередь необходимо правильно собрать и 
сохранить. Обязательно при приеме нуж-
но соблюдать дозы (в зависимости от дав-
ления м. м), время приема – (до или по-
сле еды – перга), учитывать кислотность 
желудочного сока (трутневый гомогенат, 
мед) и др.

Замечено за многие годы: если вдруг, 
все-таки приходится прибегать к помощи 
антибиотиков для снятия высокой тем-
пературы и воспаления (некоторые виды 
гриппа настолько тяжело протекают, что 
одними пчелопродуктами здесь не обой-
тись) или постпрививочные осложнения, –
обязательно нужно вводить водную вы-

тяжку прополиса, которая в десятки раз 
усиливает действие антибиотика, при 
этом бережно щадя микрофлору кишеч-
ника.

Перечень побед над различными за-
болеваниями можно продолжать до бес-
конечности. Но есть важный момент, ко-
торому в последнее время многие стали 
уделять должное внимание. Даже самые 
лучшие пчелопродукты полностью не ре-

шат проблем, если человек мало потре-
бляет воды. Не просто жидкости, с чаем, 
кофе, а простой, чистой, не кипяченой 
воды. Чтобы задержать воду в организме 
мы предлагаем добавлять в неё мед – на 
1 ст. воды 1 ч. л. меда, растворить, немного –
до 30–40° подогреть, и выпить натощак, 
и так на протяжении недели. Следующую 
неделю добавить еще один стакан воды с 
таким же количеством меда за час до обе-
да, и так постепенно, каждую неделю уве-
личиваем количество выпиваемой воды с 
добавленим меда до 2–2,5 литров в сутки. 
Почему не сразу? Чтобы не было нагрузки 
на серце и почки. Мед – это натуральная 
глюкоза, фруктоза, помогают задержать 
влагу в организме, питают его. Мы в своей 
семье стали употреблять воду, которая 
постояла некоторое время на ульях с пче-
лами. Пока рано что–то утверждать, но 
результаты уже есть, и они интересные.

Многие, в том числе и медики, и фар-
мацевты, уже понимают: апитерапия – 
это народное, подсказанное природой, 
проверенное временем лечение, и за ним 
действительно будущее.

Окончание. Начало на стр. 5.
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Дослідження

Вплив нового 
стоматологічного апігелю 
на тканини порожнини рота  

при стоматиті

Експеримент проведено на 33 щу-
рах, травматичний стоматит моделю-
вали нанесенням на слизову оболонку 
правої щоки щурів під наркозом до-
зованої травми за допомогою очного 
трепану діаметром 3 мм. Відтворена 
модель травматичного стоматиту за-
довольняла загально прийнятим вимо-
гам адекватності стану патологічного 
процесу за стандартною площиною та 
глибиною ураження.

Усі тварини були розподілені на 3 
групи. До першої – віднесені інтактні 
тварини. У щурів II групи моделювали 
травматичний стоматит. Тваринам III 
групи після моделювання травматично-
го стоматиту, починаючи з другого дня, 
на місце уражень накладали ватний 
тампон з лікувальним гелем тривалістю 
3 хвилин. Тваринам II групи травматич-
ні виразки в тому ж режимі обробляли 
фізіологічним розчином. Всі тварини 
знаходилися на стандартному раціоні 
віварію. В процесі досліджень визна-
чалася дія лікувального гелю, до складу 
якого входить прополіс, віск, кедрова 
олія, аргінін натрію та інші біологічні 
активні речовини, на стан слизової обо-
лонки порожнини рота щурів в умовах 
травматичного стоматиту.

В кінці експерименту щурів ви-
водили з досліду шляхом тотального 
кровопускання з серця під тіопентало-
вим наркозом (40 мг/кг). В гомогена-
тах слизової оболонки визначали рі-
вень біохімічних маркерів запалення: 
концентрацію малонового діальдегіду 
(МДА) тіобарбітуровим методом [2]¸ 
активність кислої фосфатази (КФ) за 

методом Bessay et al, в модифікації А.П. 
Левицького [3] та загальну протеолітич-
ну активність (ЗПА) [4]. Стан фізіоло-
гічної антиоксидантної системи (ФАС) 
оцінювали по активності каталази (К) 
[5] та супероксиддисмутази (СОД) [6].

Огляд поверхні рани проводили 
кожний день, починаючи з 2-го дня 
нанесення травми, фіксували клінічні 
ознаки перебігу процесу. Тваринам, у 
яких визначалося видужання, подаль-
ший огляд не проводили.

Відтворення травматичного стома-
титу у щурів приводило до змін біохі-
мічних показників в слизовій оболонці. 
З двох маркерів запалення (МДА та 
ЗПА) останній збільшувався, що свід-
чило про наявність запального процесу 
в цій тканині, але при лікуванні цей по-
казник визначався в межах інтактних 
значень. Активність маркерного фер-
менту запалення — кислої фосфатази 
у щурів з травматичним стоматитом 
підвищувалася в середньому в 3 рази, 
при лікуванні виявлялося не значне її 
підвищення, що свідчило про значні 
запальні явища у нелікованих тварин.

У той же час, активність захисних 
ферментів ФАС каталази та СОД у щу-
рів зі стоматитом знижувалася. Най-
більш виразно знижувалася активність 
каталази — майже в 1,5 рази, при ліку-
ванні це зниження було не вірогідним.

Таким чином, визначено, що у щурів 
з травматичним стоматитом в ткани-
нах ротової порожнини проходить під-
силення ПОЛ та запалення за даними 
збільшення локального вмісту МДА і 
особливо ЗПА та активності кислої фос-
фатази в слизовій оболонці щоки. Одно-
часно знижувалася активність захисних 
ферментів АОЗ. При локальному засто-
суванні на тканини ротової порожнини 
гель сприяв зниженню запальних явищ 
в слизовій оболонці та нормалізації ан-
тиоксидантних ферментів.

Спостереження за станом дозованої 
травми слизової оболонки щоки показа-

ли, що, починаючи з другого дня експе-
рименту, у всіх тварин слизова оболонка 
була сильно набрякла, гіперемована, 
поранена поверхня вкрита гнійним ви-
діленням. Слизова оболонка поверхні 
правої щоки у всіх щурів до 5-го дня 
залишалась гіперемованою, у більшос-
ті щурів нелікованої групи визначався 
набряк з кровоточивістю. На 5-й день 
догляду набряк, кровоточивість, та гній-
ний вміст поверхні рани зменшувалися 
у щурів, яким робили аплікації ново-
створеним гелем. Вже з 3-го дня спосте-
реження в цій групі гнійний вміст та 
кровоточивість рани фіксували у 5 з 9 
(в середньому у 55,5%). Гнійна наявність 
рани і кровоточивість фіксували на 5-й 
день у 2-х тварин (22,2%). У той же час 
набряк спостерігався у всіх щурів цієї 
групи до 8-го дня експерименту. Відтор-
гнення некротичних мас визначалося у 
більшої частини тварин з 4-го дня спо-
стереження і закінчувалася на 8-й день. 
Формування молодої грануляційної тка-
нини у цій групі починалося на 6-й день 
у 3 щурів (33,3%) на 7-й -8-й день – у 
7 (77,7%) і на 9-й день завершувалось.

Результати досліджень свідчать про 
те, що новий гель виявляє стимулюю-
чу дію на процеси регенерації травма-
тичної рани слизової оболонки щоки. 
Так, на 9 добу після нанесення травма-
тичних виразок та застосуванні гелю 
рани загоїлися у всіх тварин. Водночас 
у щурів зі стоматитом, яким проводили 
аплікації фізіологічним розчином, у 
цей строк загоїлося лише 28% виразок. 
У групі нелікованих щурів повне заго-
ювання відмічалося на 18 день.

Динаміка загоювання травматичних 
виразок показує, що при застосуванні 
лікувального гелю на ранніх стадіях 
загоювання, регенерація слизової обо-
лонки рота відбувається швидше, що, 
можливо, пов'язано і з пригніченням 
перекисного окислення ліпідів.

Л.С. КРАВЧЕНКО, 
Г.М. СОЛОДЕНКО, Н.О. БАС

 Мета нашого дослідження — 
вивчення впливу новостворено-
го лікувального гелю на рівень 
біохімічних маркерів запален-
ня та репараційні процеси в 
слизовій оболонці порожнини 
рота щурів в умовах модельо-
ваного стоматиту.
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ННЦ «Інститут бджільництва 
ім. П.І. Прокоповича» – провідна науково-
дослідна установа в галузі бджільництва 
нашої країни, яка здійснює розробку і 
впровадження у виробництво результа-
тів фундаментальних і прикладних дослі-
джень з питань селекційно-племінної ро-
боти, технології виробництва та переробки 
продукції, ветеринарного забезпечення, 
апітерапії, стандартизації та використання 
бджіл для запилення ентомофільних сіль-
ськогосподарських культур. 

За відсутності державної структури 
управління галуззю бджільництва, ці 
функції Інститут взяв на себе. Що ж вда-
лося досягти гауковцям і співробітникам 
установи?

За цей час збільшено кількість бджо-
лосімей з 2500 до 4 мільйонів, збільшено 
виробництво меду до 70-75 тисяч тонн. Ці 
показники вивели Україну на перше місце 
в Європі по виробництву меду і на п’яте в 
світі. Створено чотири племзаводи, оди-
надцять племрозплідників, більше 30 пле-
мінних пасік. Розроблено план району-
вання трьох порід бджіл. Нам вдалося не 
тільки задумати, а й реалізувати програми 
«Біморф» і «Біометр», які забезпечують 
швидкість виявлення генетичної належ-
ності племінного матеріалу.

Відселекціоновано чотири високо-
продуктивні типи карпатських бджіл: 
«Вучківський», «Рахівський», «Говерла», 
«Синевир», затверджені Міністерством 
аграрної політики та продовольства Укра-
їни. Виведено також два типи українських 
степових бджіл, розроблено більше десят-

ка стандартів по бджільництву. Наші вче-
ні запровадили високопродуктивний сорт 
фацелії «Аліна», розроблено і впровадже-
но лікувальний препарат для бджіл «Здо-
рова бджілка». Винайдено і проведено 
клінічні апробації більше 30 лікувально-
профілактичних препаратів, які ефек-
тивно впливають на підвищення функції 
імунної системи, що надзвичайно важли-
во в зоні підвищеного радіаційного фону. 
Складено карту забруднення нектароно-
сів в усіх зонах України та запроваджені 
методи очистки продукції бджільництва 
від радіонуклідів. Метод очистки воску 
від забруднення, який винайшли наші 
співробітники використовується на семи 
воскозаводах.

Науковий центр провів два міжнарод-
ні конгреси «Апіславії» (1998, 2008). 

У 2013 році пройшов 43-ій між-
народний конгрес «Апімондія», в яко-
му взяли участь делегати ста країн світу. 
У його роботі взяли участь 8 тисяч пасіч-
ників та бізнесменів. 

Більше 1200 делегатів Конгресу з усіх 
країн світу відвідали наш музей, який є 
структурною одиницею Інституту. Музей –
гордість не тільки інституту, але і всієї кра-
їни. Як було відзначено іноземними делега-
тами, такого музею немає ніде у світі. 

У музеї, оформленому у національ-
ному стилі, представлені численні мате-
ріали про винахідників, художні твори, 
картини, фотографії, скульптурні твори, 
які розкривають зміст і особливості осно-
вних етапів розвитку галузі – бортни-
цтва і рамкового бджільництва. Чудово 
оформлені озвучені діорами «Монастир-
ська пасіка; пасіка на Поліссі» та «Пасіка 
на кочівлі». Загалом в музеї зібрано біля 
двох тисяч цінних експонатів. Зауважу, 
ми прагнемо оформити їх як національне 
надбання розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України.

На конгресі науковці Інституту пред-
ставили сучасні передові тех нології, укра-
їнські типи порід бджіл, розробки з апіте-
рапії, лікування та профілактики хвороб 
бджіл, державні стандарти, патенти, ме-
дові конвеєри. З нашим ННЦ підписали 
меморандуми про співпрацю спілки па-
січників та наукові установи Аргентини, 
Канади, Угорщини, Казахстану, Молдови. 

Враховуючи важливість бджіль ництва 
в аграрному секторі, коли прибуток від 

НАЦІОНАЛЬНОМУ НАУКОВОМУ ЦЕНТРУ 
«ІНСТИТУТ БДЖІЛЬНИЦТВА 

ІМЕНІ П.І. ПРОКОПОВИЧА» – 25  РОКІВ

10 травня 1989 року було 
видано наказ Держагропро-
му УРСР №120, яким було 

створено Науково-дослідний 
і технологічний інститут 

бджільництва. А у 2005 
році (№ 1006/2005) 

установі надано статус 
Національного Науково-

го Центру «Інститут 
бджільництва ім. П. І. Поко-

повича». Так було реалізовано 
розпорядження Ради міністрів 
Української РСР від 11 листо-

пада 1990 року за №521-р.

Закінчення. Початок на стор. 1.

Освіта і наука
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Освіта і наука
запилення ентомофільних сільськогоспо-
дарських культур в 3-10 разів перевищує 
прибуток від основної продукції бджіль-
ництва, а також роль інституту в цих пи-
таннях, вважаємо було б добре, якби його 
науково-практичним розробкам існувало 
державне фінансове сприяння.

16 травня 2014 року в ННЦ «Інститут 
бджільництва імені П.І.Про коповича» від-
булися урочис тості з нагоди двад цятип’я-
тирічного ювілею центру. На святкуван-
ня прибули керівники спілок пасічників 
областей України, представники преси, 
радіо, директор департаменту міністер-
ства аграрної політики та продовольства 
України А. А. Гетя, віце-президент НААН 
України академік І.І Ібатулчн, академік се-
кретар відділення зоотехнії НААН Украї-
ни О. М. Жукорський. 

На святкуванні був відкритий 
пам’ятник «Втулковий вулик П.І. Про-
коповича», який подарував Центру «Фонд 
П.І. Прокоповича» народного депутата 
України В. М. Коржа. Добровільні кошти у 
фонд внесли пасічники України. 

Також була проведена науково–
практична конференція «Наукові над-
бання П.І. Прокоповича: основи раціо-
нального бджільництва, 200 річчя 
створення рамкового (втулкового) вули-
ка». На конференції обговорювались на-

укові доповіді присвячені історичній 
спадщині П.І. Прокоповича, можливості 
використання його ідей в сучасних умо-
вах ведення бджільництва, сучасний стан 
в галузі та перспективи її розвитку.

Співробітники Центру за сумлінну, 
плідну працю нагородженні почесни-
ми грамотами та подяками міністерства 
аграрної політики та продовольства Укра-
їни та президії НААН. Дирекція Центру 
виготовила нагрудні знаки «За заслуги 
в галузі бджільництва» та пам’ятну ме-
даль П.І. Прокоповича, які були вручені 
працівникам Центру та фахівцям галузі 
бджільництва України за вагомі здобутки.
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Памятка пчеловоду

Несмотря на огромный фактический опыт применения меда в 
апитерапии различных заболеваний, врачи должны помнить 
основную заповедь при применении продуктов пчеловодства – 
«Не навреди!».

Чтобы не допустить каких либо 
осложнений при использовании меда, 
специалисты должны знать некоторые 
обязательные ветеринарно-санитарные 
требования к продукту, который ис-
пользуется в апитерапии.

Основное требование таково: мед 
должен быть получен от здоровых 
пчелосемей, которые не лечились и не 
профилактировались антибиотиками 
и другими препаратами. Мед должен 
быть откачен из рамок, в которых не 
выводился расплод (т.е. из магазинных 
рамок). Использование такой техноло-
гии получения меда позволяет получать 
продукт, исключающий какую-либо 
контаминацию микроорганизмами. 

Перед применением меда для лече-
ния раневых поверхностей, язв и т.п. 
обязательно проводят микробиологи-
ческие и микологические исследования 
меда. Известно, что многие опасные 
для человека возбудители заболева-
ний, такие как Clostridium botulinum, 
Clostridium tetani, другие спорообра-
зующие микроорганизмы и грибы нахо-
дятся в природе на растениях и с некта-
ром и пыльцой могут попадать в мед, 
что делает невозможным применение 
такого продукта в апитерапии.

Пчелиный мед не рекомендуют да-
вать детям в возрасте до одного года, 
так как это может привести к возникно-
вению ботулизма у малышей.

Для наружного применения необ-
ходимо удостовериться в отсутствии 
аллергии на мед у пациентов. Нужно 
провести тест на аллергическую пробу 
к видам меда, так как меда различного 
ботанического происхождения име-
ют различную аллергическую актив-
ность. Мед не может быть одинаковым 
по своему химическому составу и бо-
таническому происхождению, так как 
пчелам приходится посещать в течение 
дня множество растений. Чтобы не до-

пустить использования в апитерапии 
меда, который может обладать нежела-
тельными свойствами, рекомендуется 
для медицинских целей использовать 
различные виды монофлерного меда, 
который легко идентифицируется и 
контролируется. В Украине насчитыва-
ется около 100 растений, которые спо-
собны давать монофлерные меда. Наи-
менее активные меда, в плане причин 
аллергических реакций – это акацие-
вый, эспарцетовый, донниковый, паде-
вый мед, цветочный мед из разнотравья 
и некоторые другие светлые меда. Наи-
более аллергизирующие меда – темные: 
гречневый, каштановый.

В последнее время медицинская 
токсикология установила, что в меде, 
полученном из нектара и с присутстви-
ем зерен пыльцы отдельных растений, 
могут обнаруживаться весьма опасные 
для здоровья человека алкалоиды.

Известны лишь некоторые виды ал-
калоидов, которые могут присутство-
вать в меде это пиразолидины, которые 
могут вызывать в организме человека и 
животных сильнейшие поражения кро-
веносных сосудов и жизненно важных 
органов (печень, почки, сердце).

Источниками указанных алкалои-
дов могут быть растения, которые мало 
выделяют нектара (чернокорень лекар-
ственный) и те, которые являются от-
личными медоносами – растения рода 
Echium – синяк. Синяк обыкновенный –
один из распространенных медоносов, 
кроме того, в засушливый период лета 
в нектаре способен образовывать ци-
ноглоссин – яд подобный известному 
яду кураре. Поэтому в Европе, начиная 
с 2009 года, проводят направленные 
исследования на выявление пиразоли-
динов или других опасных алкалоидов 
в меде пчелином. Некоторые растения 
из подсемейства рододендронов вы-
деляют в нектар алкалоид дитерпеноид, 

который вызывает у человека сильное 
отравление.

В последнее время возникла еще 
одна проблема, связанная с качеством 
меда и других продуктов, применяемых 
в апитерапии – наличие в меде пыль-
цы генномодифицированных расте-
ний (ГМ-растений). Мед, содержащий 
пыльцу ГМ-растений, не рекоменду-
ется применять в диетологии и апите-
рапии. Последствия воздействия ГМО 
на организм человека вызывают лишь 
постоянные дискуссии, а гарантиро-
ванного ответа об их безвредности нет. 
Европейские компании, занимающиеся 
импортом меда  в страны ЕС, не поку-
пают мед в случае обнаружения ГМО 
пыльцы в меде, и постоянно проводят 
мониторинг на наличие такой пыльцы.

Мед, как и другие продукты, может 
быть контаминирован тяжелыми ме-
таллами, пестицидами, антибиотиками. 
Поэтому мед, используемый в медицин-
ской практике, обязательно проверяют 
по данным показателям. Категорически 
не разрешается применять в апитера-
пии мед, в котором обнаружены остат-
ки хлорамфеникола, метронидазола, 
метаболитов фурановых препаратов, 
сульфаниламидных препаратов.

Но чтобы не допустить использо-
вания меда с нежелательными добавка-
ми производство меда для таких целей 
должно быть организовано на серти-
фицированных пасеках, находящихся 
в экологически чистых зонах. На этих 
пасеках должны соблюдаться все тех-
нологические подходы Надлежащей 
производственной практики (GMP) и 
Надлежащей пчеловодческой практики 
(GBP), которые включают в себя ком-
плекс ветеринарно-санитарных, гигие-
нических правил и соблюдение техно-
логических и зоотехнических норм.

Е.В. Руденко, 
доктор ветеринарных наук, 

профессор, член-корреспондент НААНУ.

Требования к меду, 
используемого в апитерапии



Лечитесь продуктами 
пчеловодства и будете здоровы!

Добрые советы
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В 60-х годах прошедшего столе-
тия я часто и долго мучился с язвами 
желудочно-кишечного тракта. По сове-
ту известнейших профессоров прибег к 
услугам пчелы и был вознагражден вы-
здоровлением и продолжительностью 
своего биологического века. Я благода-
рен своим «крёстным отцам»: профес-
сору, подарившему мне совет и книгу 
«Мед и медолечение» Стоимира Младе-
нова, и самому автору книги, впослед-
ствии ставшему моим другом, который 
так же, как и я, исцелил себя и в благо-
дарность пчеле вылечил в Болгарии 
более 200 тысяч больных. 

Так и я посвятил себя пчеле и лю-
дям, чтобы они были здоровыми долго-
жителями. Как-то я прочел о том, что 
известный доктор Уоллек (США), ис-
следуя причины смерти животных и 
людей, пришел к заключению: каждый 
человек умирает от неполноценного 
питания, то есть от дефицита пита-
тельных веществ. Его высказывания 
заслуживают нашего внимания. На-
деюсь, вы не обвините меня в плагиате, 
если я приведу его высказывания (они 
распространены в большинстве стран 
мира). Его советы в моем переводе, до-
полненные моими комментариями мо-
гут иметь определенные погрешности, 
но доводы в пользу использования про-
дукции пчеловодства – обоснованы.

1. Если вы усвоите хотя бы 10% из 
того, что прочтете в этой статье и в моей 
книге «Лекарственные препараты – 
собственными руками», вы убережете 
себя от множества страданий, болезней 
и сэкономите уйму денег, продлив на 
много лет свою жизнь. Чтобы достичь 

своего генетического потенциала, вам 
необходимо приложить немало усилий. 

2. В ноябре 1993 года в Аризоне 
(США) был произведен интересный 
эксперимент: три пары людей прожи-
ли в изоляции 3 года, питаясь пищей, 
которую сами выращивали и произво-
дили, конечно, пили незагрязненную 
воду и не пользовались услугами циви-
лизации. В результате обследования в 
Лос-Анджелесском университете было 
установлено: если они продолжат жить 
в таких условиях и в таком режиме, то 
доживут до 165-летнего возраста.

3. Средняя продолжительность жиз-
ни американцев 75,5 лет, а продолжи-
тельность жизни их врачей – 58 лет. 
Отсюда: если вы хотите отыскать в 
жизни дополнительных 20 лет, меньше 
слушайте советов врачей, а больше при-
слушивайтесь и присматривайтесь к 
природным предложениям.

Во-первых, нужно избегать бессмыс-
ленных и беспричинных опасностей. 
Если вы много пьете, курите, валяе-
тесь у телевизора, вы вряд ли доживете 
до 100 лет. Подумайте, если у вас есть 
возможность предотвратить болезнь, в 
особенности неизлечимую, вы должны 
обязательно ею воспользоваться.

Во-вторых, вы должны делать толь-
ко то, что приносит пользу. 

В моей любимой книге «Путь к 
долголетию. Пчелы и Ваше здоровье» 
вы прочтете о том, какие продукты в 
состоянии преодолеть рак, сердечно-
сосудистые заболевания, женские бо-
лезни и разрушительное действие ста-
рения.

4. У меня есть большое количество 
информации о том, что исследователи 
и практические пчеловоды (они же апи-
терапевты), не имеющие медицинского 
образования, своими советами и препа-
ратами оказывают больше содействия 
людям для профилактики и лечения тех 
болезней, с которыми не справляется 
официальная медицина. Приведу не-
сколько примеров:

а) Язва желудка и двенадцати-
перстной кишки.

До 1994 года врачи любого уровня на-
зывали причину возникновения язвы –
это стресс. Академик А. А. Шалимов изо-
брел метод и даже хирургически лечил 
её путем усечения подводящих нервов 
(селективная проксимальная вагото-
мия). Только в 1994 году национальные 
медицинские институты выступили с 
заявлением, что язва желудка вызыва-
ется бактериями, а не стрессами, и мо-
жет быть вылечена без хирургического 
вмешательства, то есть простым при-
менением минерала марганца, которым 
ветеринары уже много лет лечили язвы 
у свиней. Кто не знает этого препарата, 
может зайти в любую аптеку и купить 
за копейки флакончик с содержимым 
розового цвета (я добавляю несколько 
кристаллов в поилку пчелам). Он на-
зывается марганцовка. Вам теперь не 
придется тратить тысячи долларов на 
операцию по резекции желудка.

Продолжение следует
Н.В. Ульянич, 

Почетный апитерапевт Украины, 
академик УАН, писатель, 

Заслуженный журналист Украины

«Мудрый человек, кроме 
духовной пищи, ищет 

здоровое природное 
питание, и если хоро-

шо ищет, то находит: 
туда входит мед – бо-

гатейший по составу 
природный продукт, с 

которым по своей жиз-
неспособности несрав-
ним ни один продукт в 

мире».



В 1902 році на пожертви О.Х. Андрія-
шева, в Києві у орендованому приміщенні 
по вулиці Іванівській, 10 була відкрита 
«Практична школа бджільництва». Зго-
дом на клопотання товариства, повелін-
ням Государя-Імператора було виділено 
товариству 5 десятин казенної землі та 
150 штук дубових і соснових колод на 
Збірно-Будаївській лісовій дачі поблизу 
залізничної станції Боярка, для закла-
дання практичної школи бджільництва. 
В 1904 році туди перебазувалась із Києва 
школа бджільництва, цього ж року були 
зведені перші будівлі для школи. 

Олексій Хомич Андріяшев на ор-
ганізацію школи витратив понад 
20 тис. крб., передав 80 бджолиних сімей 
для навчальної пасіки, бібліотеку, пасіч-
ницький музей, майстерні для виготов-
лення обладнання, склад з пасічницьким 
інвентарем і став довічним попечителем 
школи.

В останні роки життя Олексій Хомич 
тяжко хворів і майже втратив зір, але 
до самої смерті продовжував займатися 
бджільництвом. Помер О.Х. Андріяшев 
31 липня 1907 року і був похований на 
Байковому кладовищі у Києві. 

У другу річницю смерті Олексія Хоми-
ча, 12 листопада 1909 p., школі присвоєно 
назву «Боярська практична школа бджіль-
ництва, садівництва та городництва ім. 
Андріяшева О.Х». 

Після смерті О.Х. Андріяшева, 
31 липня 1907 року, попечителем школи 
обирають Василя Федоровича Ващенка, 
який своїми методами пасічникування, 
любов'ю до справи, працею і знаннями 
довів, що бджільництво, яке в той час 
було дуже примітивним, є серйозна галузь 
сільського господарства, і примусив звер-
нути на неї увагу.

Варто зазначити, що з 1910 по 1925 рік 
у Боярській школі бджільництва працю-
вав видатний педагог, великий знавець 
світового бджільництва, популяризатор 
кращих методів утримання бджіл за різ-
них умов медозбору – Всеволод Юлійович 
Шимановський. Працюючи в Боярці він 
узагальнив багатий досвід вітчизняного 
та зарубіжного бджільництва і написав ві-
дому книгу «Методы пчеловождения», яка 
витримала чотири видання (1916, 1924, 

1927, 1996 роки). У 1927 році В.Ю. Шима-
новский написав скорочений варіант цієї 
книги – «Важнейшие способы ведения па-
секи». Життя і творчість Шимановського 
гідні глибокої поваги, тому, що розвитку 
бджільництва та народній освіті він при-
святив більш ніж 40 років свого життя, 
20 років з них працював сліпим.

На початку 20-х pp. школу реорганізо-
вано в середній спеціальний навчальний 
заклад, який згодом перейменовано в тех-
нікум бджільництва і шовківництва. 

В різний час в Боярському технікумі 
бджільництва працювало видатних лю-
дей, зокрема Містергазе О.В., Нестервод-
ський В.А. який звернув увагу на необхід-
ність збільшення об’єму існуючого вулика 
Дадана-Блатта, бо існуючий не задоволь-
няв вимоги розвитку бджолиної сім’ї та 
сприяв передчасному і надмірному роїн-
ню. Вулик збільшеного об’єму на 20 рамок 
було виготовлено в Боярському техніку-
мі бджільництва і продемонстровано в 
1932 році на нараді по бджільництву.

Підготовка бджолярів у технікумі 
здійснювалась до 1952 p. Через півстоліт-
тя після останнього випуску бджолярів, 
на історичній землі Боярського коледжу 
екології і природних ресурсів, в 2005 році, 
знову загули бджоли. 

Сьогодні завданням відродженої Бо-
ярської практичної школи бджільництва є 
підготовка кваліфікованих бджолярів для 
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Засновником практичної 
школи бджільництва є 

Олексій Хомич Андріяшев, 
який народився 17 люто-

го 1826 року на хуторі 
Германівщина, колишньо-

го Золотоноського уїзду 
Полтавської губернії.

Боярська практична школа 
бджільництва, історія та сучасність

Освітні заклади



роботи на індивідуальних, колектив-
них і кооперативних пасіках. Навчання 
відбувається на професійно-технічних 
курсах.

Очолює навчальну роботу випус-
кник аспірантури при кафедрі бджіль-
ництва ім. В.А. Нестерводського НАУ, 

канд. с/г наук, Войналович Микола Во-
лодимирович, який за дорученням рек-
тора університету, був направлений у 
Боярський коледж екології і природних 
ресурсів для відродження бджільни-
цтва. 

В 2005 році було створено на-
вчальну пасіку з 15 бджолиних сімей 
та отримано ліцензію на підготовку 
кваліфікованих робітників за про-
фесією «Бджоляр». Перший набір на 
професійно-технічні курси бджільни-
цтва в кількості вісім осіб було здійсне-
но в 2006 році.

В останні роки стрімко зростає 
кількість бажаючих отримати професію 
бджоляра. Так, наразі відбувається на-
вчання слухачів в кількості 30 осіб, які 
відвідують заняття у вихідні дні.

Програма навчання передбачає на-
буття спеціальних біологічних, зоотех-
нічних, агрономічних, ветеринарних, 
економічних знань та практичного до-
свіду. На заняттях використовуються 
наочні посібники (таблиці, плакати, ма-
кети, пасічний інвентар та обладнання, 
гербарій, слайди, кіно і відеофільми). 

Навчання проводять кваліфіковані 
фахівці, що мають високу спеціальну 
підготовку і досвід практичної роботи 
з бджолами, та володіють здатністю 
грамотно довести питання програми 
до слухачів курсів. Так, питання біо-
логії бджолиної сім’ї та ветеринарно-
санітарні аспекти ведення бджіль-
ництва слухачі курсів вивчають під 
керівництвом канд. с/г наук Лосєва 
Олексія Михайловича.

Під керівництвом Войналовича Ми-
коли Володимировича слухачі вивча-
ють організаційні питання створення 
пасіки та опановують методи розве-
дення та утримання бджіл, інвентар 
та механізми, який використовується 
у бджільництві, технології отримання 
якісної продукції бджільництва та інші 
важливі аспекти ведення бджільництва 
у сучасних умовах. 

Практичні заняття проводяться на 
навчально-дослідній пасіці, де слухачі 
набувають практичний досвід у роботі 
з бджолиними сім’ями.

Окрім того, читати лекції та про-
водити майстер-класи, запрошуємо ві-
домих науковців галузі бджільництва 
і досвідчених пасічників. Так, щоро-
ку слухачі школи бджільництва мають 
честь послухати цікаві та пізнавальні 
лекції професора Поліщука В.П., який 
у свій час також закінчував Боярський 
сільськогосподарський технікум, а та-
кож ряд інших досвідчених пасічників-
практиків. 

Навчальним планом передбачено 
вивчення таких дисциплін: 

 Біологія медоносної бджоли; 
 Медоносна база та запилення 

сільськогосподарських рослин; 
 Пасічні будівлі, вулики та пасіч-

ницький інвентар; 
 Розведення та утримання бджіл; 

 Хвороби, вороги та шкідники 
бджіл; 

 Продукти бджільництва; 
 Організація бджільництва.

У процесі навчання організовують-
ся екскурсії на пасіки, музеї бджільни-
цтва, виставки. 

Загальна тривалість навчання ста-
новить п’ять місяців, по закінченню 
навчання за результатами Державного 
кваліфікаційного іспиту випускникам 
видається свідоцтво про присвоєння 
робітничої професії «Бджоляр».

Варто зазначити, що бажаючих на-
вчатися щороку зростає, загалом за 
дев’ять років свого існування Боярська 
практична школа бджільництва під-
готувала біля двохсот кваліфікованих 
пасічників.

Наразі проводиться робота із фор-
мування групи із дистанційною фор-
мою навчання. Навчання за такою фор-
мою буде розпочинатися з 1 вересня 
2014 р. 

М.В. Войналович, 
канд. с.-г. наук, завідувач відділення 

практичного навчання та сприяння 
працевлаштуванню 

ВП НУБіП України 
«Боярський коледж екології 

і природних ресурсів» 
тел.: (098) 274-11-67
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 Хвороби, вороги та шкідники 

Освітні заклади

Всіх хто бажає пізнати 
бджолу та опанувати 

методи утримання 
та розведення 

бджіл і отримання 
від них продукції, 

або підвищити 
свою майстерність, 

запрошуємо до 
Боярської практичної 
школи бджільництва. 

Наша адреса: вул. с.г. технікум, 1, 
 Боярка-2, Києво-Святошинський район, Київської області, 

08152 Тел.: (04598) 32-791,   (098) 274-11-67

Сайт коледжу: www.bkeipr.com
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Реклама

Голд Рей 
 для апитерапии

Быть красивым, здоровым, полным сил 
и энергии — разве не это мечта каждого 

человека?!

Рекомендации  к применению

  состояние усталости, снижение 
  умственной и физической работо-
  способности;
  восстановительный период после 
  перенесенных инфекционных 
  заболеваний, оперативных вме-
  шательств, травм; 
  несбалансированное питание;
  кожные болезни;

  для повышения физических 
  возможностей (например, у 
  спортсменов);
  комплексное лечение хрониче-
  ских заболеваний после приема 
  антибактериальных препаратов;
  климактерический период;
  бесплодие;
  снижение потенции.

Рекомендации 
по употреблению

 Взрослым и детям в возрасте 
 старше 12 лет назначают по 1 кап-
 суле 1 раз в сутки во время еды.
  Срок употребления 3–4 нед
  Дальнейший прием и воз-
 можность повторных курсов 
 следует согласовать с врачом. 
 Рекомендовано придерживаться 
 сбалансированного рациона пита-
 ния, ограничивать потребление 
 жиров, сахара, сладостей, алкоголя.

Во все времена здоровье ассоции-
ровалось с успехом в работе, счастьем 
в личной жизни. Однако не всегда 
собственный организм мог самостоя-
тельно преодолеть болезни, и во вре-
мена отсутствия химической фарма-
цевтической промышленности «по 
всем вопросам» люди обращались к 
матушке-природе. 

ГОЛД РЕЙ — это комплекс ра-
ционально подобранных активных ве-
ществ, которые помогают сохранить и 
укрепить общее состояние организма.

1 капсула средства содержит: нату-
ральное пчелиное маточное молочко 
(лиофилизат; HDA 5,8%) — 1000 мг; 
в-каротин (витамин А) — 2500 МЕ; 
масло ростков пшеницы — 500 мг; по-
рошок чеснока — 100 мг.

Пчелиное маточное молочко в со-
ставе продукта ГОЛД РЕЙ сохраняет 
все свойства нативного маточного мо-
лочка. 

Его применение помогает стиму-
лированию выработки половых гор-
монов, улучшению состояния пред-
стательной железы у мужчин.

Активные компоненты маточно-
го молочка способствуют усилению 
фолликулярной активности, облегче-

нию имплантации яйцеклетки в эндо-
метрий матки, нормализации гормо-
нального баланса у женщин.

Пчелиное молочко, являясь на-
туральным биостимулятором, спо-
собствует нормализации сна, снятию 
усталости, устраняет чувство тревоги, 
улучшает аппетит, память и трудоспо-
собность.

Коллаген, который входит в состав 
маточного молочка, помогает бороть-
ся со старением кожи и дегенератив-
ными изменениями суставов.

Бета-каротин является провита-
мином витамина А. Этот компонент 
продукта ГОЛД РЕЙ благоприятно 
влияет на орган зрения, необходим 
для нормального функционирования 
иммунной системы и играет важную 
роль в борьбе с инфекциями, повы-
шает устойчивость организма к  про-
студным заболеваниям.

Масло ростков пшеницы — ис-
точник витамина Е, мощный анти-
оксидант. За счет содержания этого 
жизненно-важного элемента, ГОЛД 
РЕЙ защищает клетки от поврежде-
ния свободными радикалами, устра-
няя этим одну из главных причин ста-
рения клеток. Витамин Е, замедляя 
старение, может предотвратить по-
явление пигментации у лиц пожилого 

возраста, препятствует тромбообра-
зованию, обладает антиканцероген-
ным эффектом.

Благодаря содержанию масла 
ростков пшеницы  ГОЛД РЕЙ спо-
собен  подавлять рост патогенних 
бактерий, способствует выводу из 
организма излишков лекарственных 
средств и очищает печень, легкие и 
толстую кишку.

Чесночный порошок, входящий 
в состав средства ГОЛД РЕЙ, при-
готовлен по специальной технологии, 
обладает некоторым холестеринсни-
жающим действием, предупрежда-
ет тромбообразование, способствует 

нормализации артериального давле-
ния,  повышает устойчивость организ-
ма к бактериальной и грибковой ин-
фекции.

Основаниями для консультации 
со специалистом перед употреблени-
ем средства ГОЛД РЕЙ служит: ги-
перчувствительность к компонентам, 
входящим в его состав; период бере-
менности и лактации; дети до 12 лет.



рубрика

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.

рубрикарубрикаВаші листи

Контактный телефон: 096) 572-51-92

ЗАПРОШУЄМО 
бджолярів і апітерапевтів у 
ділову поїздку до Польщі 

на Свято Бджоли 
з відвіданням ярмарку, 
семінару-конференції 

по проблемам апітерапії. 

Виступаючі – науковці та бджолярі 
з Польщі, Європи, України 

та країн СНД.

Дати поїздки: 
21-24 серпня 2014 г.

 У ході поїздки: ділові технічні візити 
в компанію АПІС 

м. Люблін – відвідання заводу по 
виробництву питного меду, пасік 
поблизу м.Люблін, екскурсія 
до технікума з підготовки 
бджолярів Пчела Воля.

В 2013 р. ярмарок відвідали понад 
5000 бджолярів з різних країн.

 Вартість поїздки 
до 15.06.2014 –

 275 євро за особу.

Контактна особа та деталі:
Світлана (096) 572-51-92

Шановний Юрію Миколайовичу!
Дякую Вам за консультацію, як боротися з гіпертонією. 
Приймаю Ваші продукти бджільництва уже четвертий місяць. 

І маю позитивні результати. Дуже прошу відповісти, якими продуктами 
бджільництва лікується хвороба «рассеяный склероз». Моя племінниця 
страждає на це захворювання.

Микола, Чернігівська обл.

ВІДПОВІДЬ:
Добрый день, Николай! 

Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за внимание и доверие. Надеюсь, 

что и в дальнейшем сможем помогать Вам в укреплении здоровья.

Что касается лечения рассеянного склероза, о котором Вы спрашивали 

- заболевание тяжелое, прогрессирующее и требует комплексного подхода и 

длительного лечения. Апитерапия - одно из направлений в лечении рассеян-

ного склероза и является альтернативой традиционному подходу. В каждом 

индивидуальном случае мы используем схему пчелоужаления, маточное 

молочко, пыльцу и другие препараты, полученные на пасеке, обязательным 

является правильно подобранное питание. Длительность и объем лечения 

зависят от стадии и степени тяжести пациента.

С уважением Ю.Н. Солоденко. Тел. (067) 722-15-39
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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 

ККК

«Ц«Ц

Надаються послуги:

 вуликотерапія 

4 місця одночасно; 

 медовий  масаж;

 апіпродукти;

 апітоксинотерапія 

(бджоловжалення); 

 трудотерапія.
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Беруть 6 відбитих скибочок свинини, 1/5 склянки томатного соусу, 
6 столових ложок меду, один лимон. Відбивні, попередньо посолені і 
поперчені, просушують серветкою. Змішують кетчуп з медом і зали-
вають їх отриманою сумішшю. На кожну відбивну кладуть шматочок 
лимона. Витримують в духовці близько години, не накриваючи криш-
кою. Так само можна готувати і курятину.

Відбивні з медом

♦♦♦

Зліз мужик з паркану 
відкриває хвіртку, а звід-
ти здоровенний мастиф з 
гавкотом. Заліз він назад 
на паркан і кричить: 

— Куме, так у тебе тут 
собака! 

— А-то!

♦♦♦

Знайомий запитує у по-
чатківця бджоляра:

— Ти задоволений своїми 
бджолами?

Бджоляр:

— Дуже! Мед я ще не зби-
рав, але вони ізжаліли всіх 
моїх сусідів! 

♦♦♦

Зустрічаються два фер-
мера: 

— Ти вже таврував свою 
худобу? 

— Так, з коровами ще ні-
чого, а от з бджолами довело-
ся повозитися ...

♦♦♦
Приїхав мужик в село до бать-

ків, дивиться на місці мазанки 

його кума – бджоляра шикарний 

особняк обгороджений бетонним 

парканом. Заліз він на цей пар-

кан і бачить: сидить кум на ве-

ранді за величезним столом і їсть 

вареники з медом. 
— Кум, вареники їси? 

— Ага. 
— З медом?
— Ага. 
— А мені можна? 
—Заходь. 

♦♦♦
Подарував на день народження 

П'ятачок Вінні-Пуху сотовий телефон. На 
наступний день заходить він до Пуха в 
гості і питає: 

— Ну як тобі мій подарунок Віні? 
— За такі подарунки, треба вбивати. 
— А в чому справа? 
— Ти що мені подарував?
— Сотовий телефон. 
— Слухай, я цей телефон вчора дві го-

дини колупав! Там ні сот, ні меду немає! 

♦♦♦
Подарував на день народження

Кухлик меду

Кухня здоров’я


