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ВСТУП 

Щоб відчути смак меду, треба спізнати смак праці. 

Технічний прогрес чим далі більше віддаляє людей від природи. А 

бджоли завжди залишаються  її часткою. Хто з ними спілкується, завжди може 

насолоджуватися природою найчистішої форми, як цілющим джерелом, з якого 

можна напитися досхочу. 

Серед гуркоту життя існують острівці, де зовсім інший світ. Тут тихо і 

якось навіть урочисто. Якщо потрапиш на пасіку вдень, коли всі бджоли 

зайняті своєю нелегкою справою, то відчуття таке, ніби навкруги густе, видиме 

матеріальне повітря. Стоїш і відчуваєш, як у твоє тіло струмками вливаються 

сили, тепло і якась тиха радість. І це дійсно так. Люди, які працюють тут, 

відрізняються міцним здоров’ям та довголіттям, знають багато секретів та дуже 

люблять цю справу і свою маленьку «худобу». 

Бджолярство є важливою галуззю сільськогосподарського виробництва. З 

давніх-давен людство використовує продукцію бджолиної сім’ї для їжі, як ліки, 

та в ритуальній обрядовості. 

Щороку, під час релігійного свята «Преображення Господнього», або як 

його ще називають «Яблучний спас», коли обов’язково святять яблука і мед – 

19 серпня, Україна відзначає День бджоляра. Це професійне свято заснував 

Президент України Леонід Кучма 15.08.1997 р. указом № 815/97. День 

пасічника був встановлений для підтримки та розвитку бджільництва як галузі 

агропромислового господарства.  

Що ми знаємо про мед? Він смачний та корисний. А ще його називають 

солодким золотом нашої Батьківщини. Її “золотий запас” надзвичайно великий, 

бо Україна не тільки багата на бджолярів, але й протягом століть зберігає 

повагу до їхньої праці в самому серці народу. Скільки приказок та прислів'їв 

існує про мед – символ щастя та повноти відчуттів, символ любові!  

“Ти солодка, як мед”, – каже своїй нареченій закоханий юнак... “Слова, 

наче мед”, – іноді так приємно почути гарну новину або, може, краплинку 

лестощів.. 
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Бджола мала, а й та працює. 

Ми, пошуковці загону «Світоч», вирішили познайомитися із 

досвідченими й завзятими пасічниками рідного міста, дізнатися більше про їх 

захоплення цією корисною справою, збагатити свої знання про важливу галузь 

народного господарства – бджільництво. А ще, ми вирішили пропагувати серед 

учнів вживання меду замість цукерок. Бо мед – це здоров'я, сила. 

 Знання, пов`язані з даними промислом, були, як правило, сімейними і 

передавалися у спадок. Медозбір вимагав своєрідного єднання з природою з 

метою її пізнання. 

На Лубенщині бджільництво досить поширене. У нас сьогодні багато 

відомих бджолярів, зокрема Плахотник І.І.,  Конько М.М., Шуть М.М., 

Устименко В.М., Коваленко Г.М. та інші.  

Для того, щоб краще познайомитися з такою темою та і взагалі більше 

дізнатися про традиції бджолярства ми опрацювали чималу кількість 

літератури та Інтернет-джерел. Далі у нас були заплановані зустрічі з відомими 

пасічниками та старожилами, які пам'ятають і бережуть традиції і звичаї 

українців. 

При проведенні дослідження  ми вивчили  життя бджіл в природі та на 

пасіці, їх утримання, розведення й догляд за ними; вироблення меду та інших 

продуктів бджільництва; місцеві медоносні рослини. Пошуковці 

познайомилися із роботою пасічників; провели спостереження за  життям 

бджолиної сім’ї,  ознайомилися з будовою її гнізда,  продуктами  бджільництва; 

відшукали вірші, загадки, прислів’я, прикмети; дослідили й систематизували 

кормову базу бджільництва на Лубенщині; зробили висновки про роль 

бджільництва в природному відтворенні та збагаченні флори. 
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Вмілого пасічника і бджола не жалить. 

І. Якщо людина обрала захоплення до душі, то  це  - щаслива людина 

Наші кореспонденти відвідали 19 серпня Плахотника Івана Івановича, 

який народився 18 січня 1942 року в с. Халепці Лубенського району. Вони 

заздалегідь  ознайомились з його біографією і тому були знайомі так би мовити 

«заочно». Іван Іванович закінчив восьмирічну школу та Хорольський технікум 

механізації сільського господарства. Працював інженером у Лубенському 

УТОСі, згодом  директором цього підприємства. Зараз він пенсіонер. 

Бджолярською справою займається вже 37 років.  

Наші кореспонденти 

відвідали його 19 серпня, 

привітали з Днем 

пасічника та попросили  

Івана Івановича 

розповісти, з чого 

почалося  це захоплення. 

Він поринув думками в 

спогади тридцятирічної 

давнини. «Коли мені було 

тільки 40 років, я захворів.  Рука боліла так, що інколи її  зовсім  не відчував. 

Ніякі лікарські засоби  не допомагали. Тоді головний  лікар Чорнухинського 

району порадив мені лікування укусами бджіл.  У 1982 році я придбав декілька 

вуликів із бджолами. Протягом місяця через день  висаджував на руку по 50 

бджіл. Жало виймав через 10 секунд після жалення. Зовсім скоро хвороба 

відійшла. Та не зникло, а тільки зросло бажання розводити й доглядати   

корисних комах – «моїх  зцілювачів». Ця робота займає багато часу, я втратив 

спокій і сон, зате здобув улюблену справу на  все життя і тому вважаю себе 

щасливим».  

На початку розповіді ми дізналися, що вулик є житлом для бджіл і 

основним об'єктом роботи пасічника. Він має бути зручним, надійно захищати 

бджолине гніздо від холоду, мати достатньо простору для розвитку сім'ї й  

Перше знайомство пошуковців із Іваном 

Івановичем та його захопленням 
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Не дав Бог погоди, то й меду не буде. 

розміщення запасів корму, містити отвори для вентиляції. В Україні 

найбільш поширені два види вуликів: горизонтальні – лежаки, та вертикальні – 

стояки (Додаток А). У лежаках гніздо збільшують за рахунок  рамок, які 

розміщують збоку, а в стояках – за рахунок додаткових корпусів, які 

розміщують один над одним. Вулики-стояки є двокорпусні та багатокорпусні. 

Вони вважаються зручнішими, так як їх краще розміщувати в зимівниках та на 

транспортних засобах. Іван Іванович говорить: «Я звик до українських  вуликів-

лежаків, і зараз у мене на пасіці залишились лише такі.  У стандартних 

лежаках  поміщається 20 рамок прямокутної форми розміром 435мм на 300 

мм. Рамки – дерев'яні, між  її боками натягнутий дріт,  на який потім 

прилягає вощина. Кількість бджолиних комірок у рамці майже 9 тисяч, у ній 

може поміститися до 4 

кілограмів  меду». 

Ще пасічник  

показав нам інвентар, який 

використовує. Щоб 

відкрити вулик, і при 

цьому не розізлити бджіл, 

беруть димар (Додаток Б), 

який заправляють трухлою 

деревиною з м'яких порід 

дерев або лушпинням із соняшникового насіння. Дим із носика направляють на 

бджіл, вони швидко повзуть до меду, набирають у зобики і, заспокоївшись, не 

жалять. «Пригадую, колись була в мене дуже зла сім’я бджіл. Чим я її тільки не 

обкурював, а вони все одно кусаються. Зовсім випадково в димар попав 

малесенький кусочок прополісу. І сталося диво – бджоли присмирніли».  

Плахотник І. І. показав нам щітку, за допомогою якої  комах змітають із 

рамок перед тим, як качати мед. Незвичайного виду була пасічна стамеска – у 

неї один кінець загнутий під кутом 90
о
, яка  потрібна для чищення порожніх 

вуликів (Додаток Б). Цікаво, що пасічний ніж має стальне лезо й потрібний для 

Демонстрація рамки українського  
вулика-лежака 
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зрізання кришечок на запечатаних комірках, вирізання стільників, зрізання 

забрусу. 

Іван Іванович пояснив: «Забрус – це 

комірки, які бджоли збудували безпосередньо 

на дерев’яному корпусі рамки». Досвідчений 

пасічник зауважив, що для забезпечення бджіл 

чистою водою, на пасіці повинна обов’язково 

бути напувалка: банка чи то бачок, із яких 

вода краплями падає на похилу дошку 

(Додаток В). 

Під час розмови з’ясували, що для 

відкачування меду потрібен спеціальний 

столик, тримачі рамок. Медогонки, як зазначив пасічник, є ручні та електричні 

з різною кількістю вставлених в неї рамок. Ми розглянули ручну медогонку 

господаря, у якої рамки ставляться по хорді. Тому, коли їх крутять, мед 

виливається лише з однієї площини. Щоб відкачати мед із другого боку, рамки 

розвертають на 180
о
 (Додаток Д). 

Дуже цікаво було послухати про так звані бджолині сім'ї. «Медоносні 

бджоли живуть тільки великими сім'ями, число й склад яких змінюється 

протягом року. У сім’ї є робочі бджоли, матка та трутні-самці.  Матка – 

найбільша за розміром і масою. За сезон від неї можна отримати 150-200 тис. 

потомків. Матка плодоносить і взимку, але не так активно. Робочі бджоли 

постійно доглядають за нею: годують її личинковим молочком, створюють 

навколо  певний температурний режим і вологість. Цікаво те, що без матки 

бджолина сім'я стає неповноцінною й може загинути. Трутні потрібні для 

продовження роду. У пошуках маток вони вилітають із гнізда, особливо в 

погожі дні. Після парування трутні гинуть, а ті, що не зустрілися з матками, 

повертаються з польоту назад. На їх утримання бджолині сім’ї витрачають 

значну кількість корму. Тому восени, з початком підготовки до зимівлі, бджоли 

виганяють трутнів із гнізда.  

 

Вчимося правильно  

розпалювати димар 
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До доброго пасічника і рої летять. 

Робочі бджоли втратили здатність 

до розмноження, проте пристосувались 

виконувати  інші функції. Із відкладених 

маткою яєць через три дні виходять 

маленькі білі личинки, які бджоли-

годувальниці  протягом перших  трьох днів 

годують молочком,  а потім пилком з медом. 

Через 6 днів личинки виростають і бджоли 

запечатують їх у комірках тоненькими 

восковими кришечками, які можуть 

пропускати повітря. Через 12 днів із комірки 

з’являється молода бджола.  

Перші три дні її годують дорослі  бджоли, а потім вона сама бере  із 

комірок мед і пилок. У перші 2-3 тижні молоді бджоли виконують такі 

роботи: чистять комірки стільників, обігрівають розплід,  годують личинок. 

Потім у вулику вони виготовляють мед із нектару, будують стільники, 

вентилюють і охороняють гніздо. Свій перший обліт молоді бджоли 

здійснюють на 5-7 день опівдні». 

Нас зацікавило питання, як бджоли, літаючи на величезні відстані, 

знаходять дорогу назад. На це Іван Іванович розповів: «У погожі дні молодняк 

дружно кружляє перед вуликом і навколо нього, починає привчатися до 

орієнтування в просторі. Поступово в них виробляється рефлекс на місце, куди 

вони потім безпомилково повертаються. Величезну роль у орієнтуванні бджіл 

відіграють органи зору. На голові розміщена пара складних і троє простих 

очей. Бджоли чітко розрізняють синій, жовтий і зелений, тому й вулики 

фарбують  саме цими кольорами». 

На наше прохання пасічник відкрив вулик і показав нам гніздо бджіл. 

Воно являє собою  стільники, на яких розміщуються бджоли, а в їхніх комірках 

виводиться розплід, зберігається мед і перга. У своєму житті бджоли будують 

стільники, товщиною близько 25 мм із  виділеного ними воску. У них є комірки 

шестигранної форми, відповідно тілу бджоли. Комірки є бджолині, трутневі, 

маточні та медові  перехідні. 

Рамка з бджолиною сім’єю 
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Бджоли, як люди, рано встають, пізно лягають.  

 «Гніздо бджіл, – наголосив Іван Іванович, – потребує постійного 

поновлення, тобто заміни частини стільників, у першу чергу темно-

коричневих. У їхніх комірках 

виводиться багато нових 

поколінь і від кожного на стінках 

нашаровуються кокони личинок, 

неперетравлені залишки їжі. 

Бджоли починають чистити їх і 

втрачають багато енергії. Однак 

цілком відновити попередній 

об’єм вони не можуть, тому  в 

таких стільниках виводяться 

бджоли менших розмірів, що негативно впливає на продуктивність сімей. Тому 

старі рамки вибраковують, тобто заміняють їх на нові, перетоплюють у 

воскотопці (Додаток Ж) й отримують із них віск і мерву» (Додаток З). 

Від Івана Івановича також почули, де ж бджоли беруть віск, з якого 

будують стільники. «Віск, виділяється спеціальними залозами, розміщеними в 

нижній частині черевця. Виробляється він у вигляді рідини, яка через  маленькі 

отвори проникає на  поверхню тіла, твердне й утворює суцільний шар білого 

воску у формі  п’ятикутника. Зрілі частинки воску бджола почергово знімає 

щіточкою задніх ніг і подає їх до ротового апарату, де при розминанні до воску 

добавляються певні виділення залоз. Пластинки обробляються лише бджолами 

старшого віку, вони ж беруть участь і в будівельних роботах». 

Терентьєва Діана поцікавилася, які ще продукти, крім меду і воску, 

виробляють бджоли. «Ще бджоли виробляють пилок, обніжку і пергу. 

Квітковий пилок є для бджіл єдиним джерелом білків, жирів та мінералів. 

Перга – це пилок складений у комірки стільників і оброблений солодкими 

виділеннями із медового зобика.  

Працюючи на квітках, бджоли-збирачки, складають  пилок  у  спеціальні  

кошики  на  третій парі ніг, у вигляді  зліплених  

грудочок, які називаються обніжками.  

Стара рамка 
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Щоб мед мати, треба мудрувати. 

Дуже цінним є і маточне молочко, яке використовують для годівлі 

матки. У ньому виявлено понад 110 різних речовин і елементів! На відкритому 

повітрі молочко псується. Існують спеціальні технології його збирання  й 

зберігання. 

Мабуть, ви чули й про прополіс, що являє собою суміш рослинних 

смолистих речовин, воску, квіткового пилку та бджолиних ферментів. 

Прополіс бджоли використовують для склеювання рамок, замазування щілин, 

просмолювання внутрішньої поверхні вулика. Через це підтримується  

належний санітарний стан гнізда. Прополіс має сильну антимікробну, 

знеболювальну й стимулюючу дію, сприяє загоюванню ран. 

Ну і, звичайно, всім відома бджолина отрута, яка виробляється 

спеціальною залозою й призначена для захисту гнізда від викрадачів меду та 

різних ворогів».  

Іван Іванович поділився з нами й рецептами лікарських засобів із 

продуктів бджільництва, якими користується його сім’я. 

На наше запитання про те, чи знає він проте, які прикмети були в 

пасічників ще стародавньої України та яких звичаїв вони притримувалися він 

відповів, що не є потомственним пасічником, але читав про це і спілкувався з 

дідусями-пасічниками. Бджоляр розповів, що Бджола вважається райським 

створінням. Як говориться в стародавніх колядках, вона винесла «святий 

воскочок» з-під первісних вод і її стали вважати Божою мухою, слугою Божою, 

бо вона виконує Божі доручення та збирає поживу для богів. (Войтович В.М. 

2005, с.168-180) 

Мед та віск збирається з квітів, де, 

за стародавніми віруваннями, 

народжуються діти, відтіля й приходять 

на Божий світ. Ця божественна їжа душ-

духів, прихильних та добрих до людей, є 

також їжа душ родителів-прародителів. Оскільки бджолиний «воскочок» 

призначений для виготовлення свічок, святий вогонь яких має чудодійну силу, 

то віск став вважатися найвищою жертвою небу.   
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Бджола мала тілом, та велика ділом. 

Засвічена свічка — то частка сонця, а тому стала символом бога урожаю 

Спаса. Ось чому бджолиний мед і віск, як перше творення світу, призначені для 

пожертвувань на Святій Вечері. Підкидання першої ложки куті на стелю має 

ритуальне значення, пов’язане з бджільництвом: «щоб бджоли роїлися» та 

«щоб рої сідали». 

Нас так зацікавила розповідь бджоляра, що захотіли попрацювати  на 

пасіці. Іван Іванович охоче погодився. І ми домовились, що ранньою весною, 

коли почнеться перший обліт бджіл, він запросить нас до себе привести в 

порядок вулики після зимівлі. 

ІІ. Бджолярем може називатися тільки той, хто максимально схожий на 

бджолу 

Ми зустрілися ще з одним бджолярем Лубенщини Коньком Миколою 

Миколайовичем. Він народився 1955 року в м. Лубни Полтавської області в 

сім’ї робітників. До речі, він навчався в нашій ЗШ № 7, яка на той час була 8-

річною.  

Після закінчення 

школи служив у рядах 

Рядянської Армії. 

Після демобілізації 

повернувся в рідні 

Лубни й працював 

водієм на станції 

швидкої допомоги, 

потім – на 

Воронинському 

цукровому заводі, а з 1981 року – на Лубенській меблевій фабриці.  

Удома нас зустрів сам господар зі своєю дружиною, і як виявилося, 

першою помічницею, Любов Миколаївною. Зайшовши до двору, ми були в 

захваті – весь двір потопав у зелені й квітах. 

 

Зустріч із Миколою Миколайовичем Коньком 
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 Де рій сідає, там достаток прибуває. 

Перед чепурним будинком, по ліву і праву сторони, стояли в два ряди 

голубі вулики. Господар розповів і показав нам багато цікавого. Любов до 

бджільництва  йому прищепив батько. Микола Миколайович розповідає: «Мені 

було 6 років, коли батько купив у селі Мгар перші три вулики й привіз додому. Я 

з перших днів почав допомагати йому. З тих пір минуло  58 років. Спочатку в 

батька було 15 вуликів, бо радянська влада не дозволяла тримати більше. А 

коли я одружився, то наша сімейна пасіка поповнилася й моїми особистими 

вуликами. Тобто їх стало вже 30. Зараз на  пасіці  більше 50 сімей. і я не 

уявляю, як би  міг жити без бджіл. Вони для мене не лише джерело одержання 

меду. Ні! Я вклоняюсь їх невтомному працелюбству,  умінню розподіляти між 

собою обов’язки, охайності, умінню піклуватися один про одного. Поневолі  сам 

відчуваю себе бджолою. Встаю рано,  працюю біля вуликів чи на подвір’ї по 

господарству. Мені було б соромно перед цими невтомними трудівницями, що 

вони працюють, а я – ні. Так думають і мої дружина, дочка і зять, які мені у 

всьому допомагають». 

Оскільки до зустрічі з Миколою Миколайовичем ми вже відвідали  пасіку 

Івана Івановича Плахотника і багато чого дізналися про бджіл, то в нас виникло 

ще чимало запитань стосовно бджільництва. В очах пасічника було помітне 

задоволення від того, що ми цікавимося його улюбленою справою. 

На запитання Білозерова Олександра, чому відбувається роїння бджіл, ми 

почули: «Весною, після зимівлі, відбувається розмноження молодняка. Оскільки 

з’являється перший нектар,  то бджоли можуть вигодувати молодих личинок 

у 4 рази більше. Гніздо швидко розростається й з’являється багато 

бездіяльних бджіл, бо в природі ще немає продуктивного медозбору. І тоді в 

гнізді активізується роєвий інстинкт: збільшується кількість трутнів, матка 

відкладає яйця, з яких  бджоли потім вирощують молоді матки. У цей час 

бджоли майже не вилітають з вулика, не будують нові стільники, гірше 

годують матку й тому вона знижує свою яйценосність до такої, що може 

літати: бездіяльні бджоли збираються в нижній частині гнізда біля 

прильотної дошки або звисають гроном під вуликом.  
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Для людини – рідний край, а для бджоли – квітковий рай.  

Найчастіше рій вилітає між 10-16 годинами. Ройові бджоли деякий час 

кружляють у повітрі, а потім починають збиратися в гроно на гілці дерева чи 

кущі, іноді сідають на огорожу й навіть на траву (Додаток Е). Зібравшись у 

гроно, бджоли заспокоюються й сидять майже нерухомо від одної до декількох  

годин. Якщо протягом цього часу рій не зібрати, то він полетить до завчасно 

вибраного бджолами-розвідницями місця (порожній вулик, дупло чи інше 

придатне для життя  місце). Збирають рій в рійницю, якою може служити 

легкий фанерний ящик, або навіть мішок і переносять до вулика (додаток К). У 

сім’ї, що відпустила рій, залишається частина бджіл і розплід на різних 

стадіях розвитку. Тому сила сім’ї швидко відновлюється.»  

Сирова Олександра хвилювало питання, чи не шкідливо для бджіл те, що 

в них забирають мед. Пасічник  пояснив, що це навіть корисно. Якщо мед у 

бджіл не забирати, то невдовзі всі комірки будуть повні, й у них припиниться 

активність медозбору. А це знову може викликати роїння, що в період 

медозбору зовсім не бажано. До того ж досвідчений бджоляр завжди  залишає 

певну кількість меду у вулику для їжі комахам. Навіть коли бджола летить за 

збором нектару. у неї у зобику є кілька капель меду, який потрібен їй для 

поновлення сил. 

Усачовій Олександрі було цікаво дізнатися про найбільш поширені 

медоноси нашої місцевості. «У нас на Лубенщині, – продовжив Микола 

Миколайович, – найкращим медоносом вважається липа. Цвіте вона з кінця 

травня до початку липня. Кожна квітка цвіте 4-6 діб, а насадження дерев – 

14 діб. Тривалість цвітіння липи, а також нектаровиділення значно залежать 

від погоди. З 1 га липових насаджень бджола може зібрати 500-1000 кг меду. 

Серед дерев, я ще поважаю білу акацію (цвіте вона 7 діб, а її 

медпродуктивність становить 100-300 кг/га), жовту акацію, клен польовий, 

садові дерева та кущі. Серед рослин у нас популярна гречка, яку у великій 

кількості вирощують місцеві фермери. Особливо добре відвідують її бджоли в 

першу половину дня, коли квітки виділяють більше нектару. Продуктивність 

гречки до 100 кг/га, а при сприятливих умовах і до 140 кг/га.  
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Бджола вчить, як у гурті жить. 

Добрим медоносом є й еспарцет, він дає до 400 кг із гектара. З 

різнотрав’я  ще виділив би ехінацею, розторопшу, гірчицю польову, конюшину, 

Іван-чай, материнку, ріпак, соняшник та інші. Якщо в повітрі сильне 

випаровування – рослини сильніше виділяють нектар, отже й бджоли краще 

працюють».   

«А чи не шкідливо для рослин те, що бджоли забирають у неї так багато 

нектару?» – запитала Шендра Валерія. «Ні, навпаки! – заперечив наш 

співрозмовник. – Бджоли, перелітаючи з квітки на квітку, опилюють рослини  

й тим самим сприяють їхньому розмноженню. А квіти, нібито дякуючи 

бджолам за їх працю, дають їм нектар. Колір квітки, її запах, будова, а також 

нектар і пилок якраз і призначені для приваблювання комах. Незапилені квітки 

відмирають, плодів і насіння не утворюють. Якщо не стане бджіл, то невдовзі 

пропадуть і рослини, а отже зникне й все життя на Землі».  

Дунику Ігорю захотілось дізнатися, як нектар перетворюється в мед. 

Микола Миколайович пояснив, що вироблення меду починається в організмі 

бджіл-збирачок. «Ще під час роботи на квітках до нектару в медовий зобик 

додаються ферменти, що виділяються спеціальною  залозою. Під впливом 

одного з них проходить розщеплення сахарози на глюкозу й фруктозу. Бджоли-

приймальниці отримують нектар від збирачок, продовжують його обробку. 

Вони переносять солодкі краплини в комірки, багато разів випускають із 

зобика на кінчик хоботка й вбирають назад. Якість продукту змінюється. 

Сахарози стає менше, а глюкози й фруктози більше. Крім того, відбувається 

зменшення вмісту води під впливом активного випаровування. У гнізді зі 

свіжим кормом бджоли посилюють вентиляцію. Мед стає густим і 

придатним для вживання. Бджоли запечатують його в комірках восковими 

кришечками. Ця ознака свідчить про його зрілість і готовність до 

відкачування (додаток Л). Незапечатаний мед має підвищену водянистість і 

вважається  недозрілим, тому він заброджує, скисає і  зберігатися не може». 

Чавкіна Марина поцікавилася видами меду. «Мед, вироблений бджолами 

з нектару, зібраного з квіткових рослин, називається квітковим або  
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Бджола маленька – за медом летить далеченько. 

нектарним. Коли недостатньо нектару з квітів, бджоли добувають ще 

падевий мед. Падь – це солодкі краплини, які виробляють попелиці, червиці та 

інші шкідники, що висмоктують рослинний сік. 

Квітковий мед бджоли виробляють переважно із суміші нектару різних 

рослин, що одночасно цвітуть поблизу пасіки. Такий мед називається збірним. 

Якщо нектар надходить у вулик майже тільки з однієї медоносної рослини, то 

він залишається специфічним за походженням і має свій своєрідний смак, колір 

і аромат». 

Журман Олександр зауважив, що, на його думку, увесь мед на один смак. 

Микола Миколайович запропонував пересвідчитись нам самим у тому, що це 

не так. Він запросив до столу, на якому стояли дві тарілки з медом. В одній мед 

був густий, зернистий, білувато-жовтого кольору, із ніжним ароматом і 

чудовим смаком. В іншій тарілці мед – водянисто-прозорий, густий, із слабким 

приємним запахом, на смак дуже солодкий  із ледь відчутною кислинкою. через 

густину його неможливо зачерпнути звичайним способом, але ми 

призвичаїлись і стали накручувати мед на ложку. Цей мед нам сподобався 

більше. Як пояснив Микола Миколайович, у першій тарілці був липовий мед, 

який уже закристалізувався. Він дуже корисний при застуді, лікуванні 

дихальних шляхів та зовнішніх ран. А в другій тарілці  – мед з білої акації. Він 

не схильний до кристалізації й рекомендується як загальнозміцнюючий засіб. 

Конько М.М. продовжив свою розповідь про різні сорти меду: «Я більше люблю 

гречаний мед, який дуже запашний, має гоструватий смак. На колір темно-

червонуватий, при кристалізації 

не твердіє. Рекомендується для 

посилення кровотворення, 

попередження атеросклерозу 

та інших захворювань.  

У невеликій кількості я ще  

збираю й соняшниковий мед. Він 

світлий із золотистим 

відтінком, має приємний 

терпкуватий смак. Схильний до 

кристалізації. 

 

Куштуємо смачний мед 
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Весняний мед сто болячок лікує. 

Найперший мед бджоли виробляють під час цвітіння садів та лісових 

диких рослин. Він дуже солодкий, колір жовто-червоний, а після кристалізації 

світло-жовтий, аромат ніжний. Цей мед дуже цінний і я відкачую його навіть 

малими порціями зразу ж після появи в гнізді. 

Подобається мені й еспарцетовий мед. Він  світло-янтарного кольору, з 

приємним ароматом. Кристалізується в білувату тверду масу. Його відкачую 

часто з білоакацієвим медом. 

А який запашний мед з лугових  трав! Його бджоли заготовляють під час 

цвітіння білої конюшини, волошки лугової, плакуна, м’яти, материнки, шавлії, 

чебрецю та інших рослин. На колір буває від золотисто-жовтого до 

коричневого, приємний, зі своєрідним смаком. Він дуже корисний і 

застосовується   як чудовий лікувальний засіб при різних захворюваннях». 

На запитання Щербаня Романа, чому пасічники вивозять бджолині сім’ї 

за межі свого дворища, ми почули відповідь: «Масиви медоносних рослин 

бувають віддаленими від пасік більш як за 2-3 км і бджоли не можуть зібрати 

із них нектар. Тому й доводиться перевозити бджолині сім’ї, тобто кочувати. 

Переїжджати потрібно не менше як за 4 км, аби бджоли не повернулися на 

попереднє місце. У цьому році я кочував з 5 червня по 20 серпня. Перед 

перевезенням укріпив рамки в гнізді, а перед самим завантаженням закрив 

льотки вуликів. О 4 години ранку вулики навантажили на причіп, дно якого 

вислали соломою, щоб зменшити поштовхи при транспортуванні й перев’язали 

їх навхрест мотузками. Місце для стоянки облюбував біля села Пилиповичі 

Оржицького району, що за 60 км від Лубен, попередньо отримавши дозвіл у 

місцевої влади. Пасіку розмістив під деревами, щоб зменшити нагрівання гнізд. 

Поблизу росли гречка, соняшник, конюшина та інші лугові трави. Раніше  ми з 

батьком навідувалися до нашого бджолиного стану один раз на тиждень. 

Зараз часи помінялися  і я разом з  дружиною знаходжусь біля  пасіки увесь 

кочівний сезон. Живемо в розбірному будиночку, який  змайстрував  ще за часів 

своєї молодості. На кочівлі викачку меду робимо один раз» (Додаток М). 
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Бджола їсти не просить, а мед носить. 

Білозеров Олександр турбувався про те, як бджоли живуть узимку. 

Микола Миколайович відкрив уже утеплений на зиму вулик і повів мову: 

«Після закінчення медозбору бджоли виганяють з вуликів трутнів, заробляють 

щілини прополісом, матки знижують яйцекладку, і розвиток сім’ї 

припиняється. При зниженні температури до 8-10 
о
С бджоли з вулика не 

вилітають. Сім’я переходить до зимового спокою, бджоли стають 

малорухливими. З подальшим зниженням температури комахи все більше 

ущільняються й утворюють бджолиний клуб. Він розміщується навпроти 

льотка й захвачує верхнім півколом комірки з медом, звідки бджоли беруть 

необхідну кількість корму. В середині клубу добре утримується тепле повітря. 

У центрі клубу, там де матка, температура 14-28 
о
С, а по боках і внизу – 

знижується до 6 
о
С. Тому бджоли, які сидять у більш холодних частинах клубу, 

періодично переміщаються в глибину, де зігріваються й наповнюють  кормом 

медові зобики. Деякі з них періодично виділяють молочко, щоб постійно 

годувати ним матку. Клуб поступово рухається по запасах корму й з’їдає його. 

Тому на зиму у вуликах я залишаю стільники, які містять не менше 2 кг меду». 

Сиров Олександр запитав, коли після зими бджоли роблять перший виліт. 

Микола Миколайович пояснив, що перший очищаючий обліт бджоли можуть 

робити навіть з ризиком для свого життя уже при температурі повітря 4 
о
С. 

«Узимку неперетравлені рештки збираються в товстій кишці бджіл і 

становлять половину маси бджоли. Тому очищаючий обліт необхідний їм для 

звільнення кишечника від накопичених екскрементів». Перші вильоти, пов’язані 

зі збором нектару і пилку, бджоли здійснюють у березні, коли починають 

цвісти перші лугові та лісові рослини. 

Усачову Олександру цікавило питання, скільки живуть бджоли. Відповідь 

була несподіваною: «У стані зимового спокою бджоли живуть до 8 місяців. 

Попрацювавши весною протягом 4-6 тижнів, вони відмирають, а їхнє місце 

займають молоді бджоли. Улітку, в період медоносу, бджола живе всього 28 

днів». 
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Як мед носиться, пасічник в ліжко не проситься 

Нам захотілося попрацювати на пасіці. Бджоляр згодився й провів для нас 

кілька майстер-класів:  

1.«Підготовка вуликів до зими» – ми перевіряли рамки із сотами, чи 

достатньо на них корму й 

вибраковували маломедні 

рамки (додаток Н). 

2. «Підготовка бджіл до 

зимівлі» – оглянули закладені 

вулики з бджолами на предмет 

їх підготовки до зими. 

Перевірили, як розміщені 

бджоли на рамках, чи не 

вийшли вони за межі рамки 

через нехватку корму 

(додаток П). 

3. «Осіння вибраковка 

рамок і перетоплювання їх на 

віск» – вибракувані рамки 

різали на шматки, кидали у 

воскотопку й перетоплювали 

на віск. 

Ми були дуже 

задоволені, коли Микола 

Миколайович запропонував нам улітку приїхати до нього на кочівлю: 

відпочити, поспостерігати за життям бджіл, подивитися, як качають мед та 

дослідити  місцеву флору медоносних рослин.  Окрилені планами на майбутнє, 

ми залишили двір гостинного господаря.   

Зустрічі з Коньком М.М. та Плахотником І.І. викликали в нас підвищений 

інтерес до бджіл. 

Члени загону відкривають вулики для огляду 

Тверітінов Борис під наглядом пасічника 

здійснює огляд бджолиної сім’ї 
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Щоб мед їсти, треба не присісти. 

Попрацювавши в бібліотеці та в мережі Інтернет, ми  розділилися на 

групи. Одні зробили підбірку  

прислів’їв, загадок та віршів і 

навіть склали власні твори, 

інші – зібрали все цікаве, що 

стосується бджіл і створили 

рубрику «Цікаво знати, що…». 

Тверітінов Борис і Дуник Ігор 

оформили фотоальбом 

медоносів та, отримавши 

консультацію вчителя біології 

Лободи Т.І., склали таблицю 

«Медоносні рослини Лубенщини», у якій дали їм коротку характеристику: рід, 

суцвіття, колір квітки, місце виділення нектару, період квітування та 

медопродуктивність.  

А Прийменко Єлизавета, Терентьєва Діана та Шендра Валерія вирішили 

дібрати кулінарні рецепти й народні засоби лікування з використанням 

продуктів бджільництва (Додатки). 

Наш пошуковий загін записав народні прикмети від Конька М.М. та 

Плахотника І.І., до яких  вони часто звертаються, поповнив їх і систематизував. 

Створений календар пасічника подарували Івану Івановичу та Миколі 

Миколайовичу, подякувавши за те, що відкрили для нас такий цікавий світ 

бджіл. 

Під час роботи нас зацікавила 

різноманітність вуликів, і тому ми 

запланували зібрати  про них більше 

інформації та оформити фотоальбом.  

Так, уже 20 жовтня, група 

пошуковців під час екскурсії в 

Переяслав-Хмельницький вирішила 

відвідати музей бджільництва. На 

жаль, він був закритий і ми  змогли зробити лише фото садиби пасічника.А ще 

плануємо зібрати влітку гербарій медоносних рослин нашої місцевості та 

відвідати музей бджільництва в м. Києві.  

Закладення підготовлених стільників у 

воскотопку 

Вулики-дупляки на території музею 



21 
 

Ще бджіл не купив, а вже діжки на мед лаштує. 

ІІІ. Традиції та звичаї українських пасічників, народні прикмети 

Господар обов’язково приходить з привітанням до бджілок на Різдво, на 

Новий рік породин місяця, на Водохреще та на інші великі свята. Ні одне свято 

не проходить без воскових свічок. Воскова свічка хоронить під час великої 

громовиці, її світять під час родів, щоб породіля скоріше й з незначною біллю 

«розрішилась», свічки світять під час Багатої та Голодної куті; свічки 

запалюють при хрещенні дітей; вогонь їх є символом плідності, тому їх 

запалюють на весіллі; із свічкою виряджають покійника, бо лише воскова 

засвічена свічка просвітить дорогу на той світ конаючій людині. Тому кожна 

бабуся, навіть найбідніша, старалася за своє життя придбати кусник воску, щоб, 

коли вмиратиме, горіли воскові свічки. З воску робили різні мазі, воском 

писалися і писанки...  

Особливу любов до бджіл виявляли дідусі-пасічники. Дідусями-

пасічниками в давнину були лише чоловіки похилого віку, від 60 до 100 років. 

Користувалися ці дідусі у кожному селі великою пошаною. Недаремно 

приказка говорить: «Бджола – Божа мушка, а пасічник – Божий чоловік», а 

праця збирачів меду –то справа «богоугодна». Пасічники вважали, що Божі 

мухи випросять у Бога для них прощення за їх гріхи. (Войтович В.М. 2005, 

с.168-180)  

Дідусі вірили, що Божі мухи їх розуміють і слухаються. Вони досконало 

знали всі звички із життя бджіл: знали, які запахи та кольори бджоли люблять і 

які не люблять; знали, що спокійних людей бджоли не кусають; знали, що не 

люблять вони крику, жвавих рухів і особливо не люблять, коли до них 

приходять у «кудлатому чи волохатому».  

Найбільшим святочним днем у пасічників був день Зосима Бджоляра –17 

квітня, та ще раніше – 17 березня, день Теплого Олексія, але тоді не завжди 

буває сприятлива погода. В це велике і радісне свято пасічники виставляли 

вулики на бджільнику і молилися про бджолині рої та просили бджолу, щоб 

злітала до моря й принесла золоті ключі від довгожданного літа. 

А перше збирання меду відбувалося на Малого Спаса (1 серпня). У цей 

день уперше їли мед з маковими коржиками. На Великого Спаса (6 серпня), 

збирали мед вдруге, освячували його та їли з яблуками та грушами.  

Сьогодні лише деякі пасічники притримуються цих традицій.  
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Не дав Бог погоди, то й меду не буде. 

Починаючи з 19 вересня впродовж тижня пасічники готували вулики до 

зими, а на саме свято Пасічників 27 вересня заносили їх в темники-омшаники, 

бджілки будуть відпочивати до тих пір, коли навесні, з першими сонячними 

променями дідусь-пасічник іще до сходу сонця, чисто одягнувшись, засвітить 

цьогорічну трійцю, та взявши свяченої води, потрошку скропить дорогу аж у 

самий стебник-темник. Підійшовши до стебника-темника, дідусь-пасічник 

ставав навколішки і проказував молитву: «Добрий день тобі, царице-матко! Хай 

буде тобі щаслива весна, щасливе літо! Час тобі господарити, лад давати Божим 

мухам. Святий Теплий Олексій, чоловік Божий, благослови мої і чужі Божі 

мухи, і ви, родителі-прародителі наші, наставте на пожиток і на добро наші й 

Божі мухи: щоб добре роїлися, щоб рої сідали низько й давалися нам до рук, 

щоб добрий пожиток принесли й нам, і прародителям нашим і Богові, щоб чужі 

бджоли не нападали; щоб лихі люди зла не наворожили... Царице-матко, будь 

здорова, наставляй своїх мух на працю!». 

Автором «Полтавського народного календаря» є Петро Якимович 

Гавриш, наш земляк. Так от він стверджує, що тільки пасічникам народна 

традиція дозволяла на Благовіщення (7 квітня) виконувати свою роботу. Якщо 

через негоду на Теплого Олексія не вдавалося виставити вулики на точок, то в 

свято Благовіщення пасічник обов'язково мав приділити увагу своїм бджолам. 

Відкриваючи двері омшанника чи погреба він тричі вітав їх з весною. Цього 

дня, або наступного вулики виймали і окурювали димом свячених васильків і 

троїцького клечаного листя, щоб бджоли не хворіли на гнилець. Цими ж 

квітами пасічник натирав стінки вуликів, свої руки, щоб бджоли любили свою  

домівку і пасічника та не кусалися.(П.Я. Гавриш, Р.Л. Гавриш, В.В. Копил. 

2002, с. 74-75). 

У православній церкви 30 квітня відзначають день святого Савватія і 

Зосима. У народі вони вважалися покровителями бджіл.  

До речі, християни дуже поважали цих комах, оскільки, згідно з 

Писанням, саме бджоли прилетіли до розп'ятого Ісуса на Голгофу і випили піт, 

щоб полегшити його страждання. Крім того, вважали, що саме бджоли 

першими сповістили про Воскресіння Ісуса.  

Зосим вважався покровителем бджіл разом зі святим Савватієм, а тому, 

саме в день 30 квітня селяни виносили на пасіку вулики. 
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На хороші квіти й бджола летить 

Тим більше, що погода цьому сприяла, дні стояли теплі і сонячні. 30 

квітня випускали бджіл і придивлялися до їх поведінки. Традиційно готували 

страви з медом.  

У «Полтавському народному календарі» читаємо про те, що на Зосима  

пасічники вітали «Божі створіння», бажали сили і доброго взятку. Існувала 

приказка «Вітай бджолу на Зосима, то будуть рої і вощина». За народним 

повір'ям, бджіл не можна вбивати, вони навіть гідні бути похованими.  

«Бджола робоча муха, працьовита, свята. Її треба, як чоловіка: викопати 

ямку і святою землею накрити» – такий переказ походить з Лубенського повіту. 

За народним звичаєм, на пасіці мав бути хрест, вирубаний з дерева, в яке 

вдарила блискавка. На Лубенщині на одному з таких хрестів понад сто років 

тому вішали дерев'яну табличку з вирізьбленим написом: «Господи Ісусе 

Христе! Сине Божий! Будь помічником і захисником рабу Твоєму і пасіки цієї, 

де я хочу бджоли держать…» (П.Я. Гавриш, Р.Л. Гавриш, В.В. Копил.2002, 

с.92). 

Окрім хреста на пасіці повинна була бути ще й ікона святих Зосима і 

Савватія. Біля ікони проводили  різні обрядодії і читали молитви. 

Про ікону святих говорили так: «Вони пасічники. Зосим завідував нею 

вже іздавна і довіку буде завідувати. Він і тепер іде поміж бджолою і несе 

казанок у руках і кормить усю бджолу; він варить їм медову ситу». 

Народні прикмети існували завжди. Орач помічав політ птахів, напрям 

вітру і міг сказати яка буде на наступний день погода і навіть рік. Рибалка і 

мисливець з заходу і сходу сонця, поведінки тварин можуть визначити чи буде 

вдалою полювання. 

Поведінка бджіл може допомогти передбачити яким буде найближче 

майбутнє. 

У бджолярів, як у людей наглядових і уважних, існує безліч прикмет і 

повір’їв.  

- якщо у комах крила вивернуті – бджоли захворіли; 

- бджоли швидко носять пилок – погода зміниться;  

- бджоли не вилітають у поля – до дощу; 

- якщо в саду несподівано з’явився бджолиний рій – бути багатим; 

- поява раннього розплоду – до хорошого року.  

А ще є народні прикмети на 30 квітня: 
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Працьовита бджола має вік короткий та велику шану. 

- квітки яких рослин і дерев бджоли вже облюбують – такий і врожай 

зберете; 

- якщо 30 квітня посіяти петрушку і моркву, то вони, за прикметами, 

дадуть гарний урожай; 

 - бджоли сіли на квітучу вишню – плоди не вродять, і навпаки;  

- на який хліб 30 квітня сяде бджола – такий і врожай буде;  

- Бджола їсти не просить, а мед носить. 

- якщо після виставки омшаника бджіл практично не зменшилось, то 

можна чекати хорошого врожаю гречки. 

 - якщо бджоли купчасто летять до своїх вуликів – скоро буде дощ. 

- бджоли сидять на стінках вуликів — до сильної спеки. 

- перед посухою бджоли стають злішими, частіше жалять. 

- без Бога не до порога, а без Зосими-Саватія — не до вулика. 

Язичництво і християнство тісно переплелися в православ'ї, створюючи 

химерні і цікаві свята з найрізноманітнішими традиціями і прикметами.  

14 серпня починається Успенський піст, який триватиме до 28 серпня, і 

вміщує в собі три "Спаса" – Медовий, Яблучний і Горіховий (Хлібний). 

Серпень – час, коли хлібороб бачив, як зріють плоди його праць, тому і дні, 

коли з'являлися перші ці плоди, були так важливі.  

Першим настає Медовий Спас – цього дня пасічники вирізують з вуликів 

перші в цьому році стільники і несуть святити мед в церкву. Також було 

покладено роздати по шматочку сот з медом дітям, а самі благочестиві 

бджолярі і обдаровували жебраків. З нагоди свята було прийнято пекти медові 

пряники, млинці з медом і багато інші виробив з меду. 

Бджільництво – це мистецтво та випробування для тих, хто справді хоче й 

вміє оберігати, розвивати, піклуватися, приділяти увагу кожній дрібниці в 

процесі видобутку “солодкого золота”. “Щоби бджіл водити, треба серцем їх 

любити,” - ось що говорить народна мудрість про цю нелегку справу. 
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Весняний мед сто болячок лікує. 

ВИСНОВКИ 

Працюючи над роботою, ми поринули у світ природи, світ краси й добра. 

Познайомилися з людьми, яких без перебільшення можна назвати захисниками 

природи. Збагатили свої знання про бджільництво, які дали змогу переоцінити 

погляди на навколишній світ, на наше місце в ньому. 

Ми зробили для себе багато відкриттів: 

 переконалися, яка нелегка й відповідальна праця бджоляра. Він  

мусить бути вихованим і мужнім, щедрим і витривалим; 

 з’ясували, що поведінка бджіл може служити хорошим прикладом 

для людини. Вони вчать нас працьовитості, любові до порядку, відданості своїй 

сім’ї; 

 збагнули, що сама природа простягає нам руку допомоги, 

пропонуючи натуральні ліки – продукти бджільництва. Їх можна 

використовувати для  профілактики та лікування, адже вони  не мають собі 

рівних; 

 зрозуміли, що в живій природі нашої планети бджоли стали одним 

із найважливіших елементів екології, засобом підтримання міжвидових 

зв’язків. Бджоли сприяють природному відтворенню та збагаченню флори, бо 

вони є найкращими запилювачами рослин; 

 усвідомили, що людина і природа – єдине ціле. Ми повинні дбати 

про природу рідного краю, адже бджоли  стають радістю лише тієї землі,  на 

якій привільно цвітуть сади і поля, даруючи  людям терпкий аромат зерна, ягід  

і плодів, янтарного меду та інших продуктів. 

 У результаті нашої роботи ми: склали таблицю «Медоносні рослини 

Лубенщини»; підібрали кулінарні рецепти й народні засоби лікування з 

використанням продуктів бджільництва; створили календар пасічника; провели 

виховний захід для учнів початкової школи на тему: «Бджолярство на 

Лубенщині»; взяли участь у ХІІ обласній краєзнавчій конференції «Полтавщина 

земля моя свята»; матеріали роботи передали в методичний кабінет міста.  

Сподіваємося, що наше дослідження для багатьох стане в нагоді, як у 

навчальних закладах під час проведення уроків, виховних заходів так і для усіх 

небайдужих до природи нашого медового краю. 

Отже, з впевненістю можна казати, що виготовлення меду – це 

кропітке ремесло, яке наші герої довели до справжнього мистецтва. 
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ДОДАТОК А 

 

 

Вулик-лежак (фото із архіву Плахотника І.І.) 

 

 

Багатокорпусні вулики (фото із архіву Плахотника І.І.) 
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ДОДАТОК Б 

  

Інвентар пасічника: димар, щітка, стамеска 

(фото із архіву Плахотника І.І.) 

 

 

ДОДАТОК В 

 
Напувалка для бджіл (фото із архіву Плахотника І.І.) 
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ДОДАТОК Д 

 

Медогонка ручна (фото із архіву Плахотника І.І.) 

 

ДОДАТОК  Ж 

 

Воскотопка (фото із архіву Плахотника І.І.) 
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ДОДАТОК  З 

 

 

Віск (фото із архіву Плахотника І.І.) 

 

 

Мерва (фото із архіву Плахотника І.І.) 
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ДОДАТОК Е 

 

 

 

 

 

 

 

Бджолиний рій на паркані (фото із архіву Плахотника І.І.) 

 

 

Бджолиний рій на привої (фото із архіву Плахотника І.І.) 
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ДОДАТОК К 

 

Молодий рій, зсипаний у вулик (фото із архіву Конька М.М.) 

 

ДОДАТОК  Л 

 

Перевірка меду на зрілість (фото із архіву Конька М.М.) 
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ДОДАТОК М 

 

Пасіка на кочівлі (фото із архіву Конька М.М.) 

 

 

Пасіка на кочівлі (фото із архіву Плахотника І.І.)
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ДОДАТОК Н 

 

 

Дуник Ігор вставляє нову рамку з медом у гніздо 

 

Сиров Олександр дістав гніздо для огляду 
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Щербань Роман обрізає стільники із рамок 

 

 

Конько М.М. контролює процес наповнення воскотопки 
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Комора для зберігання меду, рамок, вуликів та  

бджолярського  інвентаря 

 

 

Омшаник – погріб для зимування бджіл 


