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У навчально-методичному посібнику надана історична довідка з 
ветеринарної медицини, рекомендації щодо виконання техніки безпеки і 
особистої гігієни, правил поводження з тваринами, щоб не допустити 
травматизму або зараження від хворих тварин під час догляду за ними, або 
під час екскурсій. Висвітлені питання фітотерапії, її ролі у лікуванні, 
профілактиці хвороб тварин, розкрито значення лікарських рослини, які 
застосовуються при гіповітамінозах та органів системи крові. 

До посібника включені авторські статті, метою   яких є поширення 
досвіду роботи  гуртків зоолого-тваринницького напрямку, надані 
рекомендації  щодо  утримання, раціонів годівлі та лікування тварин. 

Посібник призначений для широкого кола педагогів, вчителів біології, 
методистів, керівників гуртка закладів загальної середньої  та позашкільної 
освіти,   
 

Затверджено на методичній раді КЗО “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”  ДОР (протокол № 3 від 10.04.2018 ) 
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 Обираємо фах з дитинства 
 

Іванус А. В., методист в/к  
комунального закладу освіти 

 “Обласний еколого-натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” ДОР 

 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки 

орієнтує сучасного випускника навчального закладу  не тільки на оволодіння 
глибокими теоретичними знаннями, а і на здатність самостійно їх 
застосовувати в нестандартних практичних ситуаціях, швидко адаптуватися до 
стрімких змін у сучасному середовищі. Формування єдиного європейського 
освітнього простору передбачає зміну підходів до завдань навчання; освіта в 
інтересах збалансованого розвитку враховує пов’язані між собою екологічні, 
економічні та соціальні проблеми; сприяє зміні поглядів; забезпечує розвиток 
критичного мислення та використання особистого потенціалу. 

В умовах ринкової економіки, коли від людини вимагається надійна якісна 
і відповідальна праця, трудове виховання школярів набуває особливого 
значення. Питаннями трудового виховання ґрунтовно займалися вітчизняні 
педагоги А.С. Макаренко та В.О. Сухомлинський, які вважали, що правильне 
виховання не можна уявити без трудового, праця є необхідним компонентом 
становлення всебічно розвиненої особистості. Трудова складова в українському 
вихованні з давніх-давен виступала як досить суттєва педагогічна тенденція. 
Наш народ завжди вважав працю, трудову діяльність першоосновою буття 
людини, нації. 

В закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування 
педагогічні працівники творчо підходять до формування у дітей та молоді 
компетентностей сільськогосподарського напряму, організовуючи майстер-
класи, трудові десанти, ігри на знання професій, вікторини, екскурсійну 
діяльність, масові заходи тощо. Педагоги комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – 
КЗО “ОЕНЦДУМ”), під керівництвом директора Педана Ю.Ф., через роботу 
гуртків “Юні птахівники”, “Основи ветеринарної медицини”, “Юні зоологи”, 
“Любителі декоративних і свійських тварин”, “Юні кролівники”, “Юні 
фермери” та інші, орієнтують молодь на професії, які потрібні в 
сільськогосподарському виробництві, зоотехнії та ветеринарії. Для ефективної 
майбутньої діяльності в галузі сільського господарства педагогічні працівники 
сприяють формуванню у вихованців гуртків  таких компетенцій: 

- пізнавальна компетентність: поглиблення та розширення знань щодо 
біологічних і господарських особливостей вирощування основних видів 
сільськогосподарських тварин, сучасних методів  і прийомів утримання, 
годівлі, розведення тварин; 

- практична компетентність: уміння здійснювати раціональні технологічні  
заходи догляду, утримання, годівлі сільськогосподарських тварин, 
дотримуватись правил техніки безпеки, проведення санітарно-профілактичних 
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заходів, складати раціони годівлі, проводити оцінку якості та кормової цінності 
окремих груп кормів та кормових добавок; 

- творча компетентність: формування стійкого інтересу і здібностей до 
сільськогосподарських професій, формування досвіду дослідницької діяльності 
тощо. 

В області в закладах позашкільної освіти на сьогодні працює 58 гуртків 
зоотваринницького напрямку. Юннати вивчають різні породи кролів, 
промислової і декоративної птиці, проводять дослідження сезонних змін у 
житті тварин, доглядають за молодняком, знайомляться з умовами їх утримання 
та розведення, опановують раціони годівлі молодняку та дорослих тварин, 
вивчають вплив різних вітамінних та мінеральних домішок на їх ріст та 
розвиток, знайомляться з різними хворобами тварин та методами їх лікування. 
Зауважимо, що виконання цих робіт неможливо було б реалізувати без 
підтримки наукових співробітників галузевих інститутів НААН України, вищих 
навчальних закладів та фахівців аграрного бізнесу.  

В останні часи педагогічний колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” тісно співпрацює 
з лабораторією тваринництва Інституту зернових культур НААН України,  
кафедрами Дніпровського  державного аграрно-економічного університету, а 
саме: з кафедрами технології виробництва продуктів тваринництва, клінічної 
діагностики та внутрішніх хвороб тварин, епізоотології та інфекційних хвороб 
тварин, музеєм анатомії тварин, так як старших юннатів цікавить робота 
зоотехніка, ветеринара, більш складна практична робота та дослідництво з 
тваринами.  

Чимало вихованців обласної природничої школи відвідали зоомузей 
Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, ознайомились з 
видовим різноманіттям комах, птахів, тварин та ареалом їх розповсюдження в 
природі. В свою чергу вчені і фахівці вищих навчальних закладів постійно 
запрошуються до розробки тематики і методики дослідницьких робіт, надають 
консультації, працюють членами журі обласних етапів Всеукраїнських 
конкурсів: “Мій рідний край – моя земля”, юних зоологів та тваринників, зборів 
команд юних зоологів, акцій “Кролик”, “Птах року”, “Лелека” та інших. Творча 
взаємодія вчених, фахівців, педагогів дозволяє забезпечити формування 
предметних компетентностей вихованців у сфері сільського господарства, 
формування позитивної мотивації щодо вибору  сільськогосподарських 
професій.   

 Набуває розвитку соціальне партнерство між сільськогосподарськими 
підприємствами та закладами освіти по профорієнтаційній роботі, наприклад: 
АЗТЗ “Агро-Союз” багато років співпрацює з комунальним закладом освіти 
Майською філією І-ІІ ступенів комунального опорного закладу “Кислянська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Зайцівської сільської ради, де працюють 
профільні міні-школи “Молочне тваринництво”, “Страусівництво”, “Сучасне 
свинарство”. Таке партнерство сприяє підвищенню рівня компетентностей 
учнів, вихованців гуртків сільськогосподарського напрямку, показує 
значущість та престиж обраної професії. 
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Педагогічні працівники постійно впроваджують у свою діяльність 
новаторські концепції, удосконалюють форми і методи роботи з юннатами, щоб 
зацікавити їх. Організаційно-методична і навчально-виховна робота на КЗО 
“ОЕНЦДУМ” спрямовані на надання рекомендацій закладам освіти по 
профорієнтації учнів. Основна мета при роботі з вихованцями - формування 
гармонійно розвиненої особистості, забезпечення додаткової освіти, 
пробудження інтересу до біології, сільського господарства, тваринництва, 
ветеринарії. Для покращення роботи керівників гуртка зоотваринницького 
напрямку КЗО “ОЕНЦДУМ” було видано тематичні плакати по біологічному 
різноманіттю фауни Дніпропетровщини, методичні посібники, які містять 
рекомендації вчених ДДАЕУ, ДНУ, педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти та шкіл: “Організація роботи гуртків 
сільськогосподарського напрямку”, “Перші кроки до великої науки”, 
“Організація роботи гуртків зоологічного спрямування” та інші.  

Комунальним позашкільним навчальним закладом “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровського району, який 
приділяє значну увагу професійному самовизначенню вихованців,  видано 
збірник за редакцією В.І. Халака, О.М. Черненка “Методичні рекомендації з 
проведення наукових і виробничих досліджень у тваринництві” та  за 
редакцією І.П. Боярчука “Методичні рекомендації по утриманню пасіки”.  

Основною базою проведення дослідницької та експериментальної роботи 
за зоотваринницьким напрямком, набуття учнями перших професійних навичок  
є  тваринницькі мініферми, шкільні навчальні пасіки, фермерські господарства 
тощо.  

Серед закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю 8 
мають навчально-дослідні тваринницькі комплекси (далі - НДТК), куточки 
“живої” природи, які є базою для проведення гуртків юних зоологів, 
птахівників, ветеринарів, юних друзів природи,  практичних занять та науково-
дослідницької роботи з юннатами,  екскурсій, семінарів-практикумів  для 
керівників гуртка, вчителів біології тощо. 

НДТК КЗО “ОЕНЦДУМ” включає вольєри для птиці, ”будиночки” для 
кролів, куточок “живої” природи, який нараховує понад 20 видів мешканців, 
серед них: павичі, різні види фазанів, цесарки, кури, гуси, кролі, папуги та інші. 
Матеріально-технічна база для тварин у комунальному позашкільному 
навчальному закладі “Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради за останні роки значно змінилась та доповнилась, і на 
сьогодні включає:  

- крільчатник для утримання кролів; 
- пташник вол’єрного типу для свійських птахів; 
- виставково-дослідницький комплекс, у якому розміщені демонстраційні 

тераріуми з павуками-птахоїдами, клітки з птахами та гризунами; 
- гідробіологічний комплекс, у якому розміщені демонстраційні 

акваріуми об’ємом близько 2000 л, акватераріуми. 
В НДТК комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 

натуралістів” м. Павлограда розміщені дрібні гризуни (хом'яки джунгарські, 
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золотисті), морські свинки, шиншили, кролі (сірі велетні, декоративні), фретка, 
дегу. У вольєрах мешкають цесарки, фазани (звичайні, сріблясті, золотисті), 
кури-бентамки (кучеряві, гудани, пухнасті), павичі, качки, а також канарки, 
щиглики, чижі, коноплянки, амадини (зеброві, японські, рисові), зяблики; 
папуги: хвилясті, папуги Крамера, нерозлучники, корели, какарики. В кабінеті 
розташований тераріум з 3 видами екзотичних тарганів, павуком-птахоїдом, 
червоновухими черепахами, леопардовим геконом, агамами, хамелеонами, 
равликами-ахатінами. 

В комунальному закладі “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний  центр” відсутні тваринницькі ферми, але велика увага 
приділяється в закладі створенню “живого” куточку та акваріумно-
тераріумного комплексу, де вихованці мають змогу навчатися та проводити 
дослідницьку роботу. В “живому” куточку обладнано 8 скляних віварія для 
хом'яків, 23 клітки для ссавців, птахів і 3 великих вольєри для птахів. Тут  
постійно мешкають декоративний тхір, два декоративних кроля, 6 морських 
свинок (гладкошерста і ангорська породи), 5 сирійських та 2 джунгарських 
хом’яка, дегу, 3 монгольських пісчанки і декілька десятків декоративних 
пацюків. У цьому році колекція земноводних поповнилася двома жабами – 
агою та рогаткою. У вольєрах мешкають канюк і дика куріпка, інші птахи 
представлені щигликом, звичайними амадинами, китайськими перепелами і 
хвилястими папужками. В акваріумно-тераріумному комплексі обладнані 4 
акваріуми, 25 терариумів для плазунів і декоративних комах, виготовлений 
великий напівводяний тераріум для утримання каймана та 3 акватераріуми для 
черепах, жаб і напівводяних рослин. В акваріумах мешкає 24 види 
декоративних риб.  

В експозиційній частині міського еколого-натуралістичного центру дітей 
та учнівської молоді Марганецької міської ради знаходяться 13 кролів різних 
порід, хом’яки, морські свинки, шиншили, піщанки, акваріумно-тераріумний 
комплекс.  

Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровського району практикує 
разом зі школами різні форми трудового виховання і профорієнтації учнів. Для 
цього в закладі є всі умови: навчально-дослідна земельна ділянка площею 
2,07га, тваринницьке приміщення, вольєри для птиці, навчальна пасіка, 
необхідний інвентар та техніка, працює клуб “Срібна підкова”. Юннати із 
задоволенням доглядають за різними породами кролів, птиці. На базі 
навчальної пасіки (15 бджолосімей) багато років працює гурток “Юні 
бджолярі”. Гуртківці опановують методику догляду за бджолосім’ями, 
знайомляться з пасічницьким інвентарем, різними видами вуликів, технологію 
відкачування меду, вивчають хвороби бджіл та застосування лікарських 
препаратів в боротьбі проти різних захворювань. Під час навчання юні 
бджолярі знайомляться з медоносними рослинами, складають медоносний 
конвеєр для пасіки з метою визначення кількості бджолосімей, які можна 
утримувати на даній території. Разом з керівником Боярчук І.П. діти проводять 
дослідницьку роботу “Формування відводків на навчальній пасіці”, “Племінна 
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робота по бджільництву та її результативність”. На території закладу  
працюють два оздоровчі бджолопавільйони, де юннати досліджують вплив 
біорезонансної апітерапії на здоров’я людини. 

На базі тваринницької ферми під керівництвом Новікової А.О. працює 
гурток “Юні коневоди”. Вихованці вивчають породи коней, складають раціони 
годівлі, доглядають за  ними. Гуртківці є активними учасниками дитячо-
юнацького оздоровчого клубу “Срібна підкова”. Основними напрямками 
роботи клубу є: навчання верховій їзді, відродження народних традицій, 
проведення туристичних походів, організація дитячих свят, співпраця з 
соціально-адаптаційною службою для дітей-інвалідів – застосування іпотерапії. 

Під час навчання педагогічні працівники закладів знайомлять учнів з 
різними формами господарювання: фермерськими, орендними, 
підприємницькими, науково-дослідними, з роботою сортодільниць, 
лабораторій, тваринницьких ферм, пасік, розказують про різні професії за 
сільськогосподарським напрямком. Чимале значення в профорієнтаційній 
роботі відіграють організаційно-масові заходи: різного рівня конкурси, свята, 
тижні зоології тощо. Наприклад, вже понад 10 років в області проводяться 
змагання юннатів “Знаю, вмію, дію” за різними напрямками, де в секціях 
зоології та сільського господарства учням пропонуються завдання з 
птахівництва, кролівництва, бджільництва, зоології. Крім теоретичного туру 
юннатам необхідно виконувати практичні завдання, наприклад: визначити 
комах за колекцією, породи кролів, яйця домашньої та декоративної птиці за 
зовнішнім виглядом, скласти раціон годівлі курчат та інші. 

Багато років разом з іншими Всеукраїнськими конкурсами формує інтерес 
юннатів до науки, здійснює свій внесок на орієнтацію певних професій і 
Всеукраїнський конкурс юних зоологів та тваринників. Своїм покликанням 
вважає ветеринарну медицину Перистий Микола, студент ДДАЕУ, вихованець 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровського району, випускник 
комунального закладу “Горянівська середня загальноосвітня школа”, який в 
свій час захищав на конкурсі науково-дослідницьку роботу: “Діагностика, 
лікування та профілактика кетозу у корів в умовах фермерського господарства 
за допомогою фітопрепапату “Фітохол”, в подальшому мріє продовжити свої 
дослідження.  

В минулому році призером цього конкурсу стала Завгородня Світлана, 
вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровського району, 
випускниця комунального закладу “Чумаківська середня загальноосвітня 
школа”, яка захищала роботу на тему: “Діагностика і профілактика 
гастроентериту у телят за впливу кормової фітодобавки “Гастроацид” в умовах 
СПП “Чумаки” Дніпровського району Дніпропетровської області”, зараз також 
навчається в ДДАЕУ.  

 Керівником гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” Мізін В.В. підготовлені разом з 
юннатами цікаві науково-дослідницькі роботи: 
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- “Дослідження особливостей утримання та розведення шиншили звичайної” – 
Січкар Тамара, вихованка гуртка “Юні кролівники”, учениця 5 класу КЗО 
“Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради; 

- “Вплив збагаченого вітамінно-мінерального раціону годування на ріст та 
розвиток курей декоративних порід” – Чабан Анастасія, вихованка гуртка 
“Птахівництво з основами ветеринарії”, учениця 10 класу КЗО “Середня 
загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради; 

- “Поведінкові реакції щурів в умовах надходження кофеїну” – Гатило Ірина, 
вихованка гуртка “Птахівництво з основами ветеринарії”, учениця 10 класу 
КЗО “Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради. 

Останні дві вихованки взяли участь у Всеукраїнському конкурсі юних 
зоологів та тваринників на базі НЕНЦ у м. Києві, посіли ІІ і ІІІ місця 
відповідно. 

 Керівники гуртків КЗО “ОЕНЦДУМ” Раковець О.С. та Стасенко А.В. 
разом з юннатами  підготовили  дослідницькі роботи за темами: “Розведення 
курей декоративних порід” та “Вивчення хвороб декоративних кролів. Їх 
профілактика”, які взяли участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 
“Мій рідний край – моя земля”, які теж посіли призові місця. 

Але юннатам слід дуже тверезо оцінювати свої сили, робота ветеринара 
не з легких. Багатьом людям набагато простіше спілкуватися з собі подібними 
чи з технікою, від якої не доводиться очікувати укусів і подряпин, ніж з 
тваринами, часто не здатними на подяку. Хвороби змії і кролика різні. Анатомія 
і фізіологія - теж. Ветеринар повинен добре знати і те і інше. Вміти зробити 
щеплення собаці, накласти гіпс морській свинці. Підібрати ліки для щура, 
призначити правильне лікування мавпі. Якщо у цей день на прийом прийшли 
тільки з кішками - до кожного знайти індивідуальний підхід при найпростіших 
захворюваннях. 

Привчити людей грамотно піклуватися про свого вихованця дуже 
складно. А всі подальші проблеми доводиться вирішувати лікарю, який працює 
як на конвеєрі. 
Необхідно терпіння, вміння спілкуватися, бути доброзичливим, уважним.  

Захоплення у деяких  юннатів переростає в стійкий інтерес до  тварин і 
визначає  їх професійну спрямованість. Саме такі вихованці зможуть 
максимально розкрити свої здібності, самоствердитися в подальшому. Їм, і 
багатьом іншим дітям педагоги-позашкільники дають путівку в життя, вміло 
зробивши завчасно поради, рекомендації під час тематичних свят, екскурсій, 
походів, знайомлячи їх з музеями, лабораторіями,  зоокомплексами, 
зоопарками, залучаючи до наукових досліджень.   Зацікавленість, любов до 
всього живого, трудове виховання, ознайомлення учнів з основами сучасного 
виробництва  відіграють домінуючу роль у професійному самовизначенні, 
забезпечують індивідуальний підхід у розвитку особистості, творче ставлення 
до майбутньої практичної діяльності. Зрозуміло, що людина, яка вибирає таку 
гуманну професію, повинна володіти великим почуттям відповідальності, а 
головне, - це любов до тварин і, звичайно, до людей. Що дуже важливо, так як 
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від цього залежить здоров’я пацієнтів, авторитет лікаря і навіть його 
матеріальне благополуччя. 
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Історична довідка з ветеринарної медицини 
 

Вакулик В.В., доцент кафедри 
 хірургії і акушерства  

Дніпровського державного 
аграрно-економічного університету 

 
Термін “ветеринарія” походить від латинського слова veterinarius, що 

перекладається як догляд за худобою або, в більш вузькому сенсі, лікування 
худоби. Вважається, що вперше цей термін використав римський письменник-
агроном Колумелла ще в I столітті н. е.  

У сучасному тлумаченні ветеринарна медицина позначається як галузь 
наукових знань і практичної діяльності, орієнтованих на боротьбу із хворобами 
тварин і попередження зараження людей, на організацію контролю 
виробництва продуктів із сировини тваринного походження тощо.  

Елементи ветеринарної діяльності виявляються із глибокої давнини. Вже в 
цивілізаціях Стародавнього Сходу були фахівці, які займалися розведенням та 
лікуванням, а значить і вивченням сільськогосподарських тварин. Так, 
“ветеринари” Вавилону мали уявлення про анатомію і фізіологію тварин, вміли 
розпізнавати деякі інфекційні хвороби, готували лікарські препарати, 
використовували карантинні заходи і т. д. У Стародавньому Єгипті серед 
медичних спеціалізацій – хірургів, лікарів “незримих хвороб”, очних лікарів 
тощо існував й особливий ветеринарний напрям.  

Найбільш старовинними з відомих медичних текстів вважаються знайдені 
в Єгипті Кахунський Папірус (1850 р. до н. е.) та папіруси Сміта і Еберса 
(близько 1550 р. до н. е.). Ці документи не залишають сумнівів, що основи 
раціонального медичного знання було закладено ще древніми цивілізаціями.  

Варто уваги, що найвідоміший лікар античності – “батько медицини” 
Гіппократ (460 – 356 рр. до н. е.) також був причетний до професії ветеринара, 
про що свідчить й етимологія його імені: “той, хто охороняє, знає коней”. 
Також для історії ветеринарної медицини знаковим є ім'я Апсирта (IV ст. н. е.), 
якого прийнято вважати “батьком ветеринарії”. Відомо, що цей “гіппіатр” був 
ветеринарним лікарем у римській армії, написав понад 100 праць, присвячених 
питанням діагностики, лікування та догляду за тваринами, мав своїх учнів.  

Історія періодів Середньовіччя та Відродження містить відомості про 
видатних дослідників у галузі ветеринарної медицини та їх знаменні 
досягнення. Діяльність Д. Руффо, Д. Фракасторо, Парацельса, Леонардо да 
Вінчі, К. Руїні, А. Паре та багатьох інших сприяла становленню та розвитку 
наукової думки в Європі, а їхні імена заслужено стали надбанням історії 
світової медицини. Особливу роль у створенні наукової анатомії відіграли праці 
А. Везалія (1514 – 1564), справжнім переворотом у фізіології стало відкриття У. 
Гарвеєм (1628), законів кровообігу у людини і тварин.  

Поява наукової ветеринарії в Європі, що започаткувала основи сучасної 
ветеринарної медицини, пов'язана з відкриттям спеціальних навчальних 
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закладів – ветеринарних шкіл, кафедр, училищ, відділень, факультетів, 
інститутів та ін. В Україні професійною підготовкою фахівців із лікування 
тварин і “ветеринарно-санітарного контролю” займалися ковальські і різницькі 
цехи, що з'явилися у Львові ще в XV столітті. Київські ковальські цехи 
остаточно сформувалися у середині XVII століття. Одним із перших 
ветеринарно-освітніх центрів стала Львівська школа коновалів-лікарів (1457).  

Ініціаторами організації ветеринарної освіти в Російській імперії стали 
випускники Києво-Могилянської академії М. Тереховський, який розробив 
проект створення в Петербурзі Медико-хірургічної академії із “скотолечебным” 
відділенням, І. С. Андрієвський і Я. К. Кайданов, котрі курирували ці питання в 
Москві та Петербурзі. До відкриття цих навчальних закладів головним 
ветеринарно-освітнім центром у Росії була Хорошевська школа-пансіонат, 
заснована в 1733 році, яка готувала майстрів-коновалів. Відправною точкою 
відкриття вищих ветеринарних шкіл в Імперії стала доповідь міністра 
внутрішніх справ князя Кочубея (1803) про необхідність організації 
“скотолечебных” училищ у Санкт-Петербурзі, Москві та Лубнах (як місті, 
розташованому в центрі конярства).  

Вузівська ветеринарна традиція в Європі була покладена Ліонською і 
Альфортською школами (Франція), що відкрилися в 1762 і 1763 роках 
відповідно. В Україні такими центрами стали спеціалізовані ветеринарні 
кафедри у Львівському та Харківському університетах, відкриті в 1784 і 1805 
роках відповідно.  

Світову популярність і значення здобули такі ветеринарні вузи: Віденська 
військово-ветеринарна школа, Дрезденська Королівська ветеринарна школа, 
Ессенський ветеринарний інститут, Мюнхенська Королівська центральна 
ветеринарна школа, Берлінська ветеринарна школа, Королівський 
ветеринарний інститут у Стокгольмі, Ветеринарні відділення Санкт-
Петербурзької та Московської медико-хірургічних академій та ін.  

XIX століття ознаменувалося прогресивними тенденціями і 
революційними відкриттями як у галузі біології, так і в медичній науці. 
Дослідницькі роботи Ч. Дарвіна, Г. Менделя, Л. Пастера, Р. Коха, Д. Лістера, М. 
Пирогова, І. Мечникова та інших змінили науковий світогляд лікарів і стали 
причиною розвитку цілого ряду прикладних медичних напрямів, у тому числі й 
ветеринарно-медичного профілю.  

Одними з головних і проблемних завдань тваринництва XIX століття були 
епізоотії чуми рогатої худоби, сибірки, сапу, ящуру та інших хвороб, що часто 
повторювались. І якщо деякі інфекції тільки спустошували сільські 
господарства, то інші, наприклад сибірка, вселяли майже містичний страх, 
вражаючи і людину, і домашніх, і диких тварин. При цьому аж до середини XIX 
століття етіологія цієї хвороби залишалася нез'ясованою і відносилася до сфери 
здогадок і припущень. І, незважаючи на те, що ще в 1849 році Pollender у 
мазках крові тварин, загиблих від сибірки, побачив нерухомі бацили, значущих 
висновків із цього не було зроблено. У 1850 – 1860 роки з пробами 
патологічного матеріалу, взятого від загиблих тварин і померлої від антраксу 
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людини, експериментували професор Юр'ївського ветеринарного училища 
Брауель та європейські вчені Daveine та Райє. Ними було доведено, що 
мікроорганізми, яких вони спостерігали, саме і є специфічними збудниками 
сибірки. У 1876 році питання етіології антраксу було з'ясоване остаточно 
німецьким лікарем-дослідником Р. Кохом, якому вперше вдалося виділити 
чисту культуру цього збудника на створених ним твердих живильних 
середовищах.  

Честь же створення вакцини проти сибірки, як відомо, належить 
французькому вченому Л. Пастеру, який у 1881 році виступив із повідомленням 
про серію проведених ним вдалих експериментів зі щеплення худоби проти 
сибірки. Це повідомлення викликало значний резонанс не тільки у Франції, а й 
у всьому світі.  

Разом із тим, через низку причин використання французьких вакцин у 
Російській імперії та Україні зокрема, було ускладнене. У цьому світлі 
величезного значення набуває факт створення професором Харківського 
ветеринарного інституту Л. С. Ценковським власних вакцин проти сибірки.  

Відкриття в галузі мікробіології змінили ставлення і до хірургії. Оскільки в 
традиційній європейській медицині не було чіткого уявлення про джерело 
хірургічної інфекції (що спричиняло загибель прооперованих людей і тварин) 
упровадити її профілактику також було дуже важко.  

Перша звістка про цілеспрямоване застосування антисептичних речовин у 
медицині відноситься до 1847 року. Угорський лікар-акушер І. Земмельвейс 
звернув увагу на те, що післяпологові ускладнення частіше мають місце у 
породіль у клініці, ніж у жінок, які народжували вдома. Причиною цього явища 
І. Земмельвейс вважав брудні руки студентів, які приходили до пологового 
будинку після занять в анатомічному відділі. Зробивши таке спостереження, він 
зобов'язав медичний персонал мити руки розчином хлорного вапна. Цей 
простий захід відразу ж значно скоротив відсоток післяпологових ускладнень, і, 
по суті, відкрив століття медичної антисептики. Але, на жаль, як це нерідко 
буває в історії, до отриманих результатів поставилися зневажливо, і поширення 
цього корисного досвіду, як і вчення про антисептику взагалі, відстрочилося ще 
на два десятиліття. Подальша доля антисептики, що призвела до “революції” у 
медицині, була пов'язана з ім'ям англійського хірурга Джозефа Лістера.  

Цей лікар, спостерігаючи за процесом загоєння відкритих переломів, 
спираючись на відкриття Л. Пастера, дійшов висновку, що причиною нагноєння 
рани є розсіяні у повітрі мікробні агенти. Д. Лістер почав розпорошувати в 
операційній кімнаті карболову кислоту і нею ж обробляти операційне поле, 
руки хірурга, перев'язувальний матеріал та інструменти, тобто все, що мало 
дотик до ранової поверхні. Отримані результати перевершили всі сподівання: 
післяопераційні ускладнення практично припинилися.  

Про отримані результати автор повідомив у 1865 році. Слідом за Д. 
Лістером антисептика швидко поширювалася серед хірургів різних країн. Вже 
до 1890-го вона трансформувалася в асептико-антисептичне вчення, яке є і 
сьогодні фундаментальним положенням сучасної медицини.  
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Паралельно розвиткові цього вчення розвивалася й анестезіологія. Вперше 
ідею фармакологічного знеболювання втілили в життя американські лікарі 
Вільям Мортон і Джон Уоррен (1846), які забезпечили інгаляційний наркоз 
сірчаним ефіром. Сталася ця подія в Массачусетсі, під час стоматологічної 
операції. Незабаром у хірургічну практику як засіб для знеболювання були 
введені хлороформ (Сімпсон, 1847), трохи пізніше – закис азоту (Уеллс, 1848), 
а також був розроблений і застосований прямокишковий наркоз (М. І. Пирогов, 
1847). Російський лікар В. К. Анреп у 1878 – 1879 роках, уперше у світі 
обґрунтував фармакологічні властивості кокаїну і застосував його як місцево 
діючий анестетик, а інший лікар А. І. Лукашевич, у 1886 році здійснив 
провідникову анестезію. У подальшому використання місцевої та 
провідникової анестезії в хірургічній практиці швидко поширилося, значно 
полегшивши роботу хірургів як в умовах клінік та амбулаторій, так і поза їх 
межами, що було вкрай важливо для ветеринарних лікарів.  

Дані відкриття викликали грандіозні зміни в роботі хірургів, які оперували, 
і мали згодом величезне значення для розвитку медицини. Слід відзначити, що 
ці технології не відразу ж стали надбанням широких мас лікарів-практиків. Був 
потрібен якийсь час для апробації нових методик, виготовлення технічного 
обладнання, необхідного для проведення наркозу, а також для навчання 
нововведенню фахівців-медиків. Тільки в другій половині XIX століття 
анестезіологічна практика була широко впроваджена в медицину.  

Долі хірургії та ветеринарної медицини виявилися багато в чому схожими. 
Довгий час, практично до початку ХIХ століття, хірургія не визнавалася в 
європейських науково-медичних колах наукою і розглядалася як допоміжна, 
майже реміснича діяльність. Але і ветеринарна медицина аж до появи земської 
організації в 60-ті роки ХIХ століття, а в певному сенсі й значно довше, 
вважалася чимось другорядним, ледве що не винятково коновальським 
мистецтвом. Розвиток же лікувального напряму у ветеринарній медицині став 
можливим лише після того, як були ліквідовані спустошливі епізоотії чуми 
рогатої худоби і стала можливою боротьба з сибіркою, сапом та іншими 
інфекціями людини і тварин. Схожа ситуація склалася і в медичному 
середовищі – відкриття властивостей і застосування на практиці анестетиків і 
антисептичних засобів не тільки забезпечило розвиток хірургії та становлення 
її, як рівної серед інших медичних наук, а й дозволило їй зайняти одне з чільних 
місць. Тобто подолання небезпек, пов'язаних із післяопераційними 
ускладненнями, поява можливості виконання тривалих операцій в медицині, 
позбавлення ветеринарних лікарів від тотальної зайнятості ліквідацією 
епізоотій, вивели ветеринарну хірургію на новий, науково-практичний рівень її 
розвитку. Таким чином, простежується взаємозв'язок між розвитком 
загальнобіологічних технологій, гуманної і ветеринарної хірургії.  

Розвиваючись і захоплюючи все міцніші позиції в сільському господарстві 
аграрних країн, ветеринарна медицина виділила зі свого середовища новий 
науково-практичний напрям – зоотехнію. Офіційно цей термін уперше був 
запропонований французьким ученим Ж. Бодеманом у 1848 році. Природно, що 
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елементи зоотехнічних знань можна зустріти ще за часів глибокої давнини і у 
всіх народів, життя яких було так чи інакше пов'язане із тваринництвом. Але 
лише з настанням XVII століття, коли в Європі інтенсифікувалася 
трансформація натурального господарства в товарне виробництво, зоотехнічна 
проблематика почала виокремлюватися як самостійний об'єкт, що вимагав 
свого спеціального вивчення. Значною мірою, формування нової наукової 
галузі було обумовлене впливом різних сільськогосподарських теорій і 
відображало в собі рівень розвитку біологічних і зоологічних напрямів, що 
відповідав їй у часі. Ця тенденція була актуальною і для Південно-Східної 
України.  

По-перше, ще з часів неоліту розведення домашніх тварин було одним із 
найпоширеніших занять населення цього регіону, а м’ясо-молочне скотарство і 
спеціальний галузевий напрям у розведенні тяглових тварин, конярство, 
вівчарство, свинарство і домашнє птахівництво багато в чому визначали 
характер економіки і тип місцевого господарювання. По-друге, території степів, 
що заново освоювались, заселяли як українці, так і росіяни, німці-колоністи, 
болгари, серби, вірмени, євреї, греки та інші народи, які не тільки привносили в 
тваринницьку культуру регіону свої особливості, а й розводили тварин, котрі 
були пригнані ними з місць попереднього проживання. По-третє, поступово 
зростала роль регіональних племінних центрів, що займалися виведенням 
нових і вдосконаленням старих порід. Тварини, що виставлялися цими 
підприємствами у вільний продаж, користувалися великим попитом серед 
місцевих поміщиків, а в останній чверті XIX століття вони стають 
конкурентоспроможним товаром на ринках Російської імперії та Європи. По-
четверте, прогресивному розвитку тваринницького сектора в сільському 
господарстві Південно-Східної України значною мірою сприяла закладена тут 
наприкінці XVIII століття потужна науково-теоретична база зоотехнії. Ще 
князем Г. Потьомкіним для роботи в запланованому до будівництва 
Катеринославському університеті був запрошений перший вітчизняний 
професор-зоотехнік М. Г. Ліванов (1751 – 1800). Безумовно, вибір, що випав на 
фахівця рідкісної для того часу спеціальності, не був випадковим. Географічне 
розташування та роль, яка відводилася в цьому зв'язку “южному краю”, 
тваринницькі традиції місцевих селян і підтримувана урядом переселенська 
колонізаційна кампанія, сприятливі ґрунтово-кліматичні умови – все це, в 
поєднанні з сільськогосподарськими науками, за правильного розрахунку 
господарників минулого, повинне було скоро принести очікувані багаті плоди.  

Але, як відомо, цим надіям не судилося збутися так скоро. Ідея 
Катеринославського університету залишилася на папері, а професор М. Г. 
Ліванов очолив першу сільськогосподарську школу (1790 – 1797) недалеко від 
м. Миколаєва. У праці “Руководство к разведению и поправлению домашнего 
скота” (1794) М. Г. Ліванов розробляв концепцію ведення спеціалізованого 
скотарства, обґрунтовуючи свої висновки посиланнями на біологічні та 
господарські показники. Без сумніву, ці праці, поряд зі спеціальною 
європейською літературою, були відомі місцевим поміщикам-скотарям і 
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використовувалися ними як базові наукові рекомендації для підвищення 
економічної ефективності тваринницької галузі.  

Актуальність такого роду досліджень підтверджується і діяльністю 
професора П. М. Кулешова (1854 – 1936), колишнього випускника 
Харківського ветеринарного інституту. Створене ним учення про екстер'єр та 
конституцію тварин отримало світову популярність і визнання.  

Великий вклад у зоотехнічну науку вніс професор О. О. Браунер (1857 – 
1941). Колись земський діяч, а пізніше талановитий вчений-біолог, фауніст, 
просвітитель і педагог О. О. Браунер став широко відомим у тваринницьких 
колах своїми працями, присвяченими вивченню сірої української породи 
худоби, колишнім осереддям вітчизняного скотарства. Велику увагу у своїх 
статтях, професор О. О. Браунер приділяв генетично цінним якостям порід-
ендеміків, що з особливою актуальністю позначилося в наші дні.  

Узагальнюючи викладені дані, можна припустити, що ветеринарна 
медицина України в цілому і земська ветеринарна служба Південно-Східної 
України зокрема мають онтологічні зв'язки з історією біології та медицини у 
світі та є їх складовими ланками, що чітко простежуються. Також очевидно, що 
поява постійної ветеринарної організації в досліджуваному нами регіоні була 
мотивована станом і можливостями європейської науки в тваринницькій галузі. 
Кожне нове відкриття, що дозволяло глибше проникнути в природу біологічних 
явищ, розкривало великі перспективи перед практикуючими лікарями і сприяло 
спеціалізації у ветеринарній медичній діяльності. 
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Лекція 1  
Рекомендації по фіксації тварин 

 
Зажарський В.В., доцент кафедри епізоотології  

та інфекційних хвороб тварин  
факультету ветеринарної медицини  

Дніпровського державного 
аграрно-економічного університету 

 
Досліджуючи й лікуючи тварин, фахівці ветеринарної медицини повинні 

дотримуватись правил безпеки і особистої гігієни, щоб не допустити 
травматизму або зараження від хворих тварин. Крім того, самі фахівці 
ветеринарної медицини можуть передавати інфекційні захворювання іншим 
тваринам.  

У зв’язку з цим треба добре знати як поводитися з тваринами, як їх 
фіксувати і приборкувати. Недопустиме грубе поводження з тваринами. Навіть 
найспокійніші тварини можуть завдати травми. Під час дослідження, лікування 
і проведення масових ветеринарних обробок тварин слід використовувати 
загони з розколами та інші фіксаційні пристрої. Для безпечної роботи з 
великими тваринами застосовують спеціальні пересувні, стаціонарні фіксаційні 
станки та операційні столи. Перед дослідженням і лікуванням тварин треба 
одягти халат, ковпачок або косинку, помити руки з милом, а після роботи – 
зняти халат, помити з милом руки та обробити їх дезінфікуючим розчином. У 
деяких випадках використовують гумові рукавички і спеціальне взуття. Нігті 
мають бути коротко підрізані. Під час роботи з тваринами не можна вживати 
їжу, палити, торкатися руками обличчя та голови. Підходячи до тварини, слід 
спочатку окликнути її і сміливо, але обережно підходити з того боку, в який 
вона повернула голову. До великої рогатої худоби підходять з правого боку. Не 
слід наближатися до голови і задньої частини тулуба дорослих тварин, тому що 
вони можуть вдарити рогами чи тазовими кінцівками, якими б’ють вбік і назад. 
До коней краще підходити спереду, зліва і дещо збоку, в напрямку плеча і 
лопатки. Коні кусаються, б’ють тазовими кінцівками назад. Якщо коня 
утримують безприв’язно в деннику, його треба покликати, привернути до себе 
увагу, щоб тварина повернула голову до людини. Велику рогату худобу 
погладжують у ділянці міжщелепового простору, шиї і лопатки або чухають за 
вухами та в потиличній ямці, коней погладжують і поплескують по шиї, в 
ділянці лопатки та крупа. Свиней, собак гладять, а кіз поплескують між вухами 
та по спині. Бажано, щоб біля тварини був її власник або доглядач, який би 
допомагав фіксувати тварину. За необхідності застосовують різні способи та 
методи фіксації враховуючи тривалість і характер лікувальних процедур. 

Під час проведення клінічних досліджень екзотичних тварин та птиці 
рекомендовано застосовувати інгаляційну анестезію (галотан, ізофлюран), при 
їх застосуванні характерний легкий вихід тварин з наркозу. Метод 
спостереження є одним із головних, адже дикі звірі в більшості випадків не 
піддаються клінічному обстеженню, прийнятому для продуктивних тварин. 
Спостереження може бути прихованим (здалеку, за допомогою дзеркала або 
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відеокамери), коли тварина не бачить людину, яка за нею спостерігає, то веде 
себе більш природно. Слід пам’ятати, що перед початком роботи фахівець 
ветеринарної медицини як організатор і керівник лікувально-профілактичних 
заходів, зобов’язаний провести інструктаж для працюючих з ним людей про 
суть даної роботи, перевірити як підготувалися помічники та чи всі з них 
забезпечені спецодягом. 

Способи фіксації і приборкання тварин 
Перед дослідженням і лікуванням тварин застосовують різні підходи в 

поводженні з ними, а також способи фіксації і приборкання. 
Завдання фіксації – забезпечити спокійний стан тварин при проведенні 

спеціальних діагностичних досліджень, а також для виконання трудомістких 
лікувальних процедур. 

Корів частіше фіксують за роги. У разі неспокою тварини застосовують 
фіксацію за ріг і носову перетинку. Для довготривалої фіксації застосовують 
носові щипці.  

Бугаїв фіксують за допомогою спеціальних кілець, затягнутих у носову 
перетинку. До кільця прикріплюють ланцюг. Для фіксації голову тварини міцно 
прив’язують до стовпа і піднімають грудну кінцівку руками або за допомогою 
путового пояса і мотузки, перекинутої через спину тварини. Для огляду й 
розчищення копитець тазову кінцівку виносять на палиці назад. Це роблять два 
помічники. Тазові кінцівки можна фіксувати накладанням мотузяної петлі вище 
скакальних суглобів. Для надійнішої фіксації дорослої великої рогатої худоби 
застосовують спеціальні станки або повали. З метою приборкання тварин 
застосовують носові щипці (Гармса, Кумсієва, Соловйова), кільце для бугаїв, 
закрутку на ділянку ахіллового (загального п’яткового) сухожилка. 

Овець і кіз фіксують за вуха або за роги, а також за тазову кінцівку. Для 
неспокійних тварин застосовують повал і спеціальні фіксаційні станки.  

До коней треба підходити сміливо і водночас обережно, спочатку 
окликнувши їх. Підходити треба з того боку, в який кінь повернув голову. 
Підійшовши до коня, його обов’язково треба погладити. Найпростіший спосіб 
фіксації коня – це фіксація рукою за вузду або недоуздок. Якщо кінь веде себе 
неспокійно, його можна вдержувати за вухо. Під час огляду задньої частини 
тіла коня для проведення термометрії піднімають грудну кінцівку руками або за 
допомогою путового пояса. 

Щоб підняти тазову кінцівку для обстеження або розчищення копита, 
помічник фіксує голову коня, тоді як ветеринарний фахівець, упершись однією 
рукою в маклак, а другою, погладжуючи коня, бере тазову кінцівку за щітку або 
путо і, зігнувши її в скакальному суглобі, швидко виносить на своєму коліні 
назад. При цьому слід фіксувати і хвіст, щоб кінь не вдарив ним по обличчю. 
Надійніше коней можна фіксувати за допомогою путового пояса і мотузки, у 
фіксаційних станках або за допомогою повальних поясів. Для приборкання 
коней застосовують закрутки, які накладають на верхню губу або на вухо і 
тримають не більше 15 хв., щоб не викликати некрозу здавлених тканин. Після 
зняття закрутки треба зробити масаж губи або вуха.  

Поросят фіксують за вуха або піднімають за тазові кінцівки. Дорослих 
свиней фіксують у спеціальних станках або накладають на верхні щелепи 
фіксаційні пристрої або закрутки. Для фіксації собак використовують 
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намордники, накладають на щелепи тасьмову або з бинта петлю, кінець якої 
зав’язують на потилиці.  

Застосовують також фіксаційні станки і операційні столи для малих 
тварин. Котів фіксують так само як собак, або загортають у полотнину чи 
клейонку і зав’язують тасьмою або бинтом у двох місцях.  

Хутрових звірів можна фіксувати як собак або котів, але краще за 
допомогою спеціальних кліток з рухомими боковими стінками.  

Кролів фіксують за складку шкіри в ділянці шиї, захоплюючи при цьому 
й вуха, або загортають у полотнину як котів.  

Домашню птицю фіксують за кінцівки і крила. Слід фіксувати й голову, 
остерігаючись ударів дзьобом в обличчя.  

Під час дослідження й лікування диких тварин для того, щоб вони не 
рухались, застосовують аміназин або інші транквілізатори, вводячи їх за 
допомогою спеціальних пістолетів. 
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Лекція 2 
Осьовий скелет ссавців і птахів 

 
Скелет - сукупність твердих опорних тканин організму, складова частина 

опорно-рухової системи, що служить опорою для м'язів і в якійсь мірі - для 
захисту окремих внутрішніх органів. Скелет хребетних тварин - утворений 
хрящовою і кістковою тканинами. Він поділяється на череп (кісткову або 
хрящову структуру, що забезпечує механічний захист головного мозку і 
розташованих на голові органів чуття), осьовий скелет (сегментовану 
структуру, що включає хребетний стовп і ребра), вісцеральний скелет - 
зябрових дуг; у більш розвинених груп хребетних з нього виникають щелепи, 
під’язиковий апарат і слухові кісточки) і скелет кінцівок (плечовий і тазовий 
пояси і скелет власне вільної кінцівки). 

Осьовий скелет ссавців чітко розділений на шийний, грудний, 
поперековий, крижовий і хвостовий відділи; число хребців у відповідних 
відділах хребта порівняно невелика: шийних майже завжди 7, грудних не 
більше 15, поперекових 5-7, крижових 2-5. На шийних хребцях ребра скорочені 
і повністю приростають до тіл хребців, грудні ребра цільні, зазвичай рухомо 
зчленовані з хребцями, а частина - і з грудиною. Хвіст добре відокремлений від 
тіла і, в порівнянні з рептиліями, розвинений погано. 

Скелет птахів характеризується чудовою легкістю і жорсткістю. Його 

полегшення досягнуто завдяки редукції ряду елементів, особливо в кінцівках, і 

появі всередині певних кісток повітроносних порожнин. Жорсткість 

забезпечується зрощенням багатьох структур. 

Скелет птаха має ряд особливостей, пов'язаних з пристосуванням до 

польоту. Кістки скелета птахів міцні і легкі. Деякі з них порожні і наповнені 

повітрям. 

Також скелет птахів гранично спрощений - грудні і поперекові хребці 

об'єднані в єдину кістку; об'єднані кістки п'ястка і зап'ястя, плюсна і 

передплесно утворюють цівку, що дає додатковий суглоб на ногах. Пальців 

найчастіше чотири, які складаються з однієї або двох фаланг. Один з пальців 

часто спрямований назад. Грудина має особливий виріст - кіль, до якого 

кріпиться потужна літальна мускулатура (підключичні і великі грудні м'язи). 

Передні кінцівки перетворені у крила, які служать як аеродинамічні поверхні, 

які утримують птаха в повітрі, так і джерелами тяги для руху вперед. При 

польоті птах робить крилами синхронні ритмічні рухи. Пересування по землі 

проводиться виключно за допомогою задніх кінцівок, або ніг. 
 

Череп 
Череп є скелетом голови. У ньому розміщуються: головний мозок, органи 

зору, органи слуху і рівноваги, носова порожнина, органи ротової порожнини. 
На черепі закріплюються потужні жувальні м'язи, мімічні м'язи і м'язи, що 
йдуть з тулуба. 

Всі перераховані органи впливають на форму і будову черепа. 
У черепі розглядають мозковий і лицьовий відділи. Кордон між ними 

проходить приблизно через задній край очниць. Мозковий відділ черепа 
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містить головний мозок і з'єднується з атлантом. 
В особовому відділі черепа розташовані носова порожнина і органи 

ротової порожнини. 
Череп складається з 13 парних і 7 непарних кісток. До непарних кісток 

мозкового відділу черепа належать: потилична, клиноподібна і міжтім'яна 
кістки; до парних - тім'яна, скронева і лобова. Непарними кістками лицьового 
відділу черепа є: решітчаста, леміш, під'язикова і хоботних (у свиней), парними 
- верхня щелепа, міжщелепова, носова, слізна, вилична, піднебінна, 
крилоподібні, нижня щелепа, носові раковини (верхня і нижня). 

Форма черепа в онтогенезі різко змінюється. У плодів і новонароджених 
череп більш округлий, так як сильніше розвинений мозковий його відділ. З 
ростом зубів починає сильніше розвиватися лицьовий відділ черепа, особливо у 
травоїдних тварин. З віком змінюється форма і мозкового відділу черепа, так як 
на ньому закріплюються жувальні м'язи. 

На формі черепа відображаються і побічні функції. У свиней здатність 
рити землю обумовлює потужний розвиток яремних відростків і луски 
потиличної кістки, в результаті череп в цілому приймає форму чотиригранної 
піраміди. У великої рогатої худоби внаслідок розвитку рогів, які служать для 
захисту, сильно збільшується лобова кістка, яка між основою рогів утворює 
лобовий гребінь. Цей гребінь формує задній верхній край черепа. У дрібної 
рогатої худоби і у тварин інших видів лобового гребеня немає, а задній верхній 
край черепа утворений потиличним гребенем потиличної кістки. 

Потужний розвиток зубів спричиняє розростання верхніх щелеп і 
утворення в них верхньощелепних пазух (порожнин), сполучених з носовою 
порожниною. Пазухи збільшують міцність кісток. Такі пазухи є і в деяких 
інших кістках черепа, наприклад, в лобових, особливо у рогатих корів. 

Сильний розвиток жувальних м'язів обумовлює:  
1) утворення вилицевих дуг, до яких прикріплюються жувальні м'язи і 

нижні щелепи;  
2) формування то більш, то менш глибоких скроневих ям в мозковому 

відділі черепа;  
3) утворення вилицевих гребенів у коня або лицьових горбів у рогатої 

худоби; 
4) замикання очниць ззаду шляхом з'єднання лобових кісток зі дугами 

вилиць у травоїдних тварин, що збільшує міцність щелепних суглобів; 
5) сильний розвиток гілок і кутів нижньої щелепи. 
У черепі безліч отворів і каналів, де проходять кровоносні судини, що 

живлять органи черепної і носової порожнини, і для черепно-мозкових нервів, 
що виходять з головного мозку. 

Для черепа птахів характерні величезні очниці, відповідні дуже великим 

очам цих тварин. Мозкова коробка прилягає до очниць ззаду і як би потіснена 

ними. Сильно виступаючі вперед кістки утворюють беззубі верхню і нижню 

щелепи, відповідні наддзьобка і піддзьобка. Вушний отвір розташований під 

нижнім краєм очниці майже щільно до неї. На відміну від верхньої щелепи 

людини, у птахів вона рухлива завдяки особливому шарнірному приєднанні до 

мозкової коробки. 
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Хребетний стовп 
Хребет (або хребетний стовп) є частиною скелета, який є головною віссю 

і опорою тіла. Хребетний стовп виконує опорну (передає масу тіла на кінцівки, 
пов'язує частини тіла), захисну (захищає спинний мозок) і рухову функції 
(повертає тулуб). 

Хребет складається з хребців, кількість яких відрізняється у різних груп 
ссавців. Простягається від голови до кінчика хвоста. Хребет поділяють на 5 
відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий і хвостовий відділи. 

Кожен відділ має певну кількість хребців для тієї або іншої тварини, будь 
то ссавець, птиця (див. схему) або людина. 

Його характерна особливість - форма хребців з плоскими поверхнями, 
між якими розташовані хрящові міжхребцеві диски. Добре 
виражені верхні дуги. 

 

 
 

Хребетний стовп птахів складається з багатьох дрібних кісточок, що 

називаються хребцями, які розташовуються в ряд від основи черепа до кінчика 

хвоста. У шийному відділі вони відокремлені, рухливі і принаймні вдвічі 

більше численні, ніж у людини і більшості ссавців. В результаті птах може 

згинати шию і повертати голову майже в будь-якому напрямку. У грудному 

відділі хребці зчленовані з ребрами і, як правило, міцно зрощені між собою, а в 

області тазу злиті в єдину довгу кістку - складну крижу. Таким чином, птахам 

властива надзвичайно жорстка спина. Решта хребців - хвостові - рухливі, за 

винятком кількох останніх, які злиті в єдину кістку, пігостіль. Вона нагадує за 

формою леміш плуга і служить скелетною опорою для довгих рульових пір'їв 

хвоста. 

 
Грудна клітина 

Грудна клітка - утворюється грудиною, ребрами і грудним відділом 

хребта. Грудна клітка має сплюснуту з боків форму, широка частина якої 

знаходиться каудально, а вузька краніально. 
Ребра в залежності від виду тварини і місця розташування в грудній 
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клітці мають свої особливості будови. Розрізняють: справжні ребра - 

вентральним кінцем ребрових хрящів вони прикріплюються до грудини; і 

помилкові ребра, які з'єднуються реберними хрящами один з одним, утворюють 

реберну дугу. Кількість ребер характерно для тієї або іншої тварини, будь то 

ссавець, птиця (див. схему вище), а може навіть і людина. 

Ребра разом з грудними хребцями і грудиною оточують і захищають зовні 

серце і легені. У всіх літаючих птахів грудина дуже широка, розрослася в кіль 

для прикріплення головних літальних м'язів. Як правило, чим він більший, тим 

сильніше політ. У повністю нелітаючих птахів кіль відсутній. 

 

Висновки 
Чим відрізняються птахи від ссавців? 
Птахи і ссавці мають спільне коріння – клас Плазунів, але через низку 

морфологічних і анатомічних відмінностей ці тварини змогли освоїти різні 

життєві простори. 

Хто такі птахи та ссавці? 

Птахи – це біологічний таксон, клас. Відносяться вони до типу Хордових, 

царства Тварин. В якості типового представника класу можна назвати ворону, 

курку, горобця, пінгвіна або павича. 

Ссавці – це біологічний таксон, клас. Ссавці відносяться до типу 

Хордових, царства Тварин. Типовими представниками класу є зайці, леви, 

корови, дельфіни і моржі. 

Порівняння птахів і ссавців. 
У чому ж різниця між птахами і ссавцями? Птахи мають ряд характерних 

ознак, які дозволили їх об’єднати в один таксон. Це хребетні тварини, як риби і 

чотириногі тварини. Вони теплокровні, як ссавці, і яйцекладні, як плазуни. 

Унікальною особливістю цих тварин вважається пристосування тіла до 

польоту: воно вкрите пір’ям, верхні кінцівки видозмінені в крила. Окремою 

“гордістю” птахів є дзьоб, якого немає у інших видів Хордових. 

Всі ссавці мають ряд ознак, які дозволили виділити їх в один клас. Трохи 

“відстають” за окремими показниками від своїх колег першозвірі – качкодзьоби 

і єхидни. Всі ссавці теплокровні, окрім єхидни та качкодзьоба. Так само, як і 

птахи. У більшості ссавців тіло покрите шерстю або волосяним покривом.  

Анатомічна будова птахів адаптована під їх вміння літати. Навіть ті 

птахи, які сьогодні не літають, колись володіли цією особливістю. Вірніше, не 

вони, а їхні далекі предки. Анатомічна будова ссавця значно залежить від того 

середовища, в якому тварина перебуває. 

Скелет птахів спрощений, зміцнений і полегшений. Кістки черепа зрослі. 

Вони не мають видатних черепних швів. У хребті виділяють чотири відділи, 

три з яких зрослися. Шия у птахів довга і рухома. Пояс передніх кінцівок 

видозмінився в крила, при цьому пройшли редукція і злиття деяких з них. 

Тільки у птахів є кіль, зчеплений з ребрами. 

Скелет ссавця представлений п’ятьма відділами (крижового немає тільки 

у китоподібних). Череп у цих тварин великий, його кістки зрослися, утворюючи 

захист для розвиненого головного мозку. 

У травній системі птахів відмічено відсутність зубів, недорозвинена 

пряма кишка і висока швидкість процесів обміну речовин. 
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Дихальна система птиці пристосована до посиленого газообміну. Крім 

легенів у них є легеневі мішки, завдяки яким у птахів “подвійне дихання”. У 

ссавців дихальна система представлена легенями з бронхами, у процесі дихання 

задіяна діафрагма. 

Кровоносна система птиці представлена двома колами кровообігу і 

чотирикамерним серцем. Пульс птаха в польоті може досягати тисячі (!) ударів 

на хвилину. У ссавців теж два кола кровообігу і чотирикамерне серце, але 

тільки в їх крові присутні без’ядерні високоспеціалізовані клітини – 

еритроцити. 

У птахів добре розвинений зір, але не розвинений нюх. Вони не 

розрізняють запахи. У деяких птахів відзначений інтелект. У тварин розвинені 

всі органи чуття і відзначаються інтелектуальні здібності. 

На Землі проживають близько 9800 видів птахів. Вони населяють всі 

материки і частини світу, окрім центральної частини Антарктиди. Ссавців на 

планеті налічується близько 5000 видів. Вони поширені у всіх частинах світу, 

крім внутрішніх районів Антарктиди, глибоководних жолобів океану і 

повітряного простору. 

Відмінність птахів від ссавців полягає в наступному: 

- більшість птахів пристосовані літати, на відміну від більшості тварин; 
- тільки у птахів є крила; 
- птахи – яйцекладні, тварини – живородні, крім першозвірів; 
- птахи покриті пір’ям, тварини – шерстю; 
- кількість видів птахів переважає над кількістю видів ссавців; 
- на відміну від птахів, ссавці вигодовують дитинчат молоком, 

продукуються молочними залозами самок; 
- у птахів відсутні зуби, у тварин вони є і сильно диференційовані; 
- у птахів чотири відділу хребта, у ссавців – п’ять; 
- дихальна система птахів має легені і легеневий мішок, що дозволяє 

здійснювати “подвійне дихання”, у ссавців дихання здійснюється 

легенями з бронхами за допомогою діафрагми; 
- частота пульсу птиці перевищує частоту пульсу ссавця, але тільки у 

ссавців в крові “працюють” без’ядерні еритроцити; 
- крім тих систем, які сприяють польоту, птахи мають більш низький 

рівень організації роботи систем органів, ніж ссавці. 
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Лекція 3 
Методи введення лікарських препаратів 

Введення з пляшки, зонда, спринцівки 

Для лікування хворих тварин застосовують зовнішні та внутрішні методи 
введення лікарських препаратів. 

При лікуванні тварин препаратами ветеринарний фахівець повинен знати 
дозу, концентрацію розчинів. А також сумісність лікарських засобів з 
урахуванням стану організму та живої маси тіла, виду і віку тварини. 

До зовнішніх методів введення препаратів відносять:  
 аплікації; 
 примочки; 
 припарки; 
 зрошення; 
 втирання; 
 укутування. 

А також застосування таких засобів як: 
 компреси; 
 грілки; 
 гірчичники тощо. 

Внутрішні методи введення поділяються на ентеральні та парентеральні. 
Ентеральні методи застосовують: через ротову порожнину у шлунок – для 

коней, свиней, дрібним домашнім та іншим тваринам; у рубець, книжку й сичуг 
– для жуйних. Також цей метод можна застосовувати через сліпу та пряму 
кишки. 

До парентеральних методів відносять: підшкірні, внутрішньошкірні, 
внутрішньом’язові, внутрішньовенні та внутрішньоаортальні ін’єкції. 

Обираючи спосіб введення лікарських засобів, необхідно керуватися 
фармакологічними властивостями, а також станом тварин, умовами, яким 
надається лікувальна допомога. Як відомо, багато лікарських речовин не 
подразнюють слизових оболонок. Вони не мають неприємного запаху і смаку. 
Ці речовини можна задавати тваринам з кормом або водою.  

Необхідно пам’ятати, що інколи у тварин може бути парез глотки, 
закупорка або запалення стравоходу, а також запалення слизової оболонки 
ротової порожнини, глотки. У цих випадках ковтання ускладнене і лікарські 
розчини можуть потрапляти у трахею, викликаючи тяжкі захворювання. Тому 
введення розчинів у цих випадках краще проводити через зонд. 

Суттєві ускладнення виникають, якщо необхідно вводити ліки примусово. 
Для примусового введення лікарських препаратів через ротову порожнину 
застосовують  пляшки, зонди, спринцівки. 

За допомогою пляшки вводять розчини, відвари, емульсії, суспензії, пасти. 
Для виконання процедури використовувують спеціальні гумові або пластикові 
пляшки, об’ємом 0,5 л. 
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Введення за допомогою зонда частіше всього застосовують для коней, 
рідше – для телят, свиней, собак і птиці. Давати коням розчини через ротову 
порожнину дуже важко, тому рідкі лікарські засоби їм вводять через 
носостравохідний зонд. 

При проведенні даної маніпуляції необхідно враховувати, що деякі види 
тварин затримують акт ковтання. Цьому можна запобігти ритмічним 
натискуванням на ділянку глотки, тобто викликати у тварин акт ковтання. 

Введення рідких лікарських форм із спринцівки проводять тваринам після 
ретельної дезінфекції і приєднання до них гумових наконечників. Після 
наповнення спринцівки ліками, гумовий наконечник вводять за щоку 
попередньо зафіксованої тварини і витискують незначну частину розчину. 
Спринцівку можна замінити лійкою, на кінець якої надівають гумову трубку. 
Цей метод широко застосовується при масовому лікуванні овець, кіз, ягнят та 
телят. 

Введення лікарських препаратів у вигляді 
 болюсів, капсул, таблеток, порошків, кашок.  
Болюси призначаються коням. У тварин вони досить довго затримуються у 

передшлунках і не проявляють своєчасної дії. Краще всього болюси вводити за 
допомогою спеціальних болюсодавачів, всередині трубки яких розташований 
висувний стрижень з ручкою на одному кінці і виштовхувачем на іншому. 
Болюс кладуть у наконечник і виштовхують направлювачем. Болюси можна 
вводити в рот і за допомогою корцанга. Саморобним болюсодавачем може бути 
палиця, розщеплена на чотири гілки, або проста з тупим кінцем лозина, куди 
кладуть болюс.  

Желатинові капсули потрібно проводити так, щоб у ротовій порожнині 
тварини їх не роздавити. Техніка введення желатинових капсул така ж, як і при 
задаванні болюсів. У капсулах призначають лікарські речовини, які викликають 
подразнення слизової оболонки ротової порожнини, що в свою чергу може 
викликати рефлекторну зупинку дихання або серця.  

Для задавання таблеток вівцям і птиці використовують пінцети та 
пістолет – таблеткодавач ПТТ–1. Останній використовують при масових 
обробках дрібної рогатої худоби. Таблетки можна також вводити за допомогою 
гумової пляшки з водою. Ягнятам, телятам, поросятам і дрібній рогатій худобі 
таблетку кладуть рукою на корінь язика.  

Введення порошків, які не мають різкого запаху і приємні на смак, 
проводять при змішуванні їх з концентрованими кормами. Але цей прийом не 
придатний для введення сильнодіючих, з різким запахом порошків. Нерозчинні 
у воді порошки можна задавати за допомогою пляшки з водою. У такому 
випадку необхідно слідкувати, щоб на стінках пляшки не залишався порошок. 
Дрібним тваринам засипають порошок у розкритий рот. Краще давати 
зволожені порошки, оскільки виключається можливість попадання їх у 
дихальні шляхи. М’ясоїдним тваринам порошки зручно давати, завернувши їх в 
тонкий зріз м’яса. 
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Введення кашок в основному розраховано на добровільний прийом, тому 
не слід прописувати лікарські засоби з неприємним запахом і смаком. Частіше 
всього кашку призначають свиням. Їх беруть шпателем і піднявши губу, 
вводять у ротову порожнину. Коням і великій рогатій худобі кашки шпателем 
намазують на корінь язика і відразу ж в рот вливають трохи води. Собакам 
кашки згодовують їх власники.  

Клізми – одна із форм гідротерапії, яка основана на введенні води в пряму 
кишку і інші відділи кишечника в основному з метою надання лікувальної 
допомоги при гіпотонії, дистонії травного каналу, копростазі і отруєнні. За 
допомогою клізм кишечник звільняється від накопичених калових мас, мікро-
організмів, токсинів. Клізми також є важливим методом введення в організм 
лікарських розчинів та поживних середовищ. 

Залежно від характеру хвороби і поставленої лікарем ветеринарної 
медицини мети для клізм використовують теплу чи холодну воду. За об’ємом 
введеної в пряму кишку рідини клізми ділять на макро- і мікроклізми; за 
способом введення рідини – на гідравлічні, коли резервуар з рідиною 
розташовують вище рівня тіла тварини і рідина витікає під силою власної ваги, 
і нагнітаючі – рідина нагнітається під певним тиском із відповідних приладів. 

Чим повільніше поступає вода, тим глибше вона проникає в кишечник. 
При макроклізмах у пряму кишку за один прийом вводять: великим тваринам – 
до 20 л рідини, вівцям – до 3 л, свиням – до 1,5 і собакам – до 1 л. До 
макроклізм належать: очищувальна, випорожнювальна, промивна (сифонна), 
послаблююча, живильна, глибока, субаквальна. 

Введення свічок у пряму кишку роблять після очищувальної клізми. 
Знявши обгортку, для уникнення розм’якшування, свічку швидко вводять в 
анальний отвір. 
 

Парентеральне введення лікарських засобів 
При парентеральному введенні лікарських засобів необхідно суворо 

дотримуватись виконання правил терапевтичної техніки, не допускати 
поспішності під час проведення ін’єкцій. Всі лікарські розчини, які вводяться в 
кров, м’язи, підшкірно, в порожнини тіла, повинні бути стерильними. Розчини, 
які розфасовані в ампули, вводять без попередньої стерилізації. Лікарські 
розчини, які готуються, обов’язково стерилізують кип’ятінням протягом 15– 30 
хвилин, а потім охолоджують до температури тіла і вводять тварині. Перед 
ін’єкцією або введенням перевіряють якість розчину (колір, прозорість, темпе-
ратура), термін придатності, відсутність домішок. Для попередження попадання 
в організм тварини патогенної мікрофлори через руки, інструменти та лікарські 
препарати необхідно суворо дотримуватися правил асептики і антисептики.  

Шприци, голки, пінцети стерилізують кип’ятінням у металевих 
стерилізаторах у дистильованій або прокип’яченій воді. Стерилізувати шприц у 
будь-яких асептичних розчинах небажано, оскільки незначна кількість розчину 
із шприца попадає в ін’єкційну рідину. 

Підшкірне введення лікарських препаратів виконують на тваринах в 
стоячому або лежачому положенні в ті частини тіла, де найбільш розвинута 
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підшкірна клітковина. Цей спосіб введення забезпечує швидке надходження 
лікарських речовин у кров. Їх дія починається через 5–15 хвилин. Підшкірно 
вводять легкорозчинні лікарські засоби в оптимальних концентраціях, які не 
мають подразнювальної дії. Підшкірні ін’єкції не можна виконувати поблизу 
суглобів, сухожильних піхв, хрящів та в місцях прилягання збруї. Суспензії, а 
також різко гіпер- чи гіпотонічні розчини підшкірно не вводять. У коней, 
великої рогатої худоби, кіз найзручнішими місцями для підшкірної ін’єкції є 
середня третина бокової поверхні шиї вище яремного жолобу та підгруддя; у 
овець – внутрішня поверхня стегна, підхвостова складка; у свиней – місце 
позаду вушної раковини біля її основи, колінна складка, внутрішня поверхня 
стегна, нижня частина черевної стінки; у собак і котів – внутрішня поверхня 
стегна, шия та бокова поверхня грудей; у птахів – груди, ділянка потилиці і 
верхівки крила. 

Місце введення дезінфікують спиртом-ефіром; 5–10%-им спиртовим 
розчином йоду або 3%-им розчином карболової кислоти. Для попередження 
виникнення некрозу в одне і те ж місце можна вводити не більше 300 мл 
розчину. 

Внутрішньом’язове введення проводять з урахуванням анатомо-
топографічних особливостей на ділянках тіла, які розташовані на відстані від 
великих нервів, судин, сухожильних  
піхв, суглобів, з добре розвинутою м’язовою тканиною. У великих тварин – це 
область сідниць, плечова частина грудних м’язів, триголовий м’яз плечей; у 
свиней – біля основи вушної раковини, а також задньостегнова група м’язів; у 
дрібних тварин – внутрішня поверхня стегна. Голку уколюють одним різким 
поштовхом перпендикулярно до шкіри. Потім приєднують до неї шприц. Укол 
також можна робити голкою із шприцом у великих тварин на глибину 2–4 см, а 
в дрібних – на 1–2 см, але не більш як на 2/3 довжини голки. Забороняється 
внутрішньом’язове введення кислих та лужних, а також гіпер- і гіпотонічних 
розчинів. 

Внутрішньовенне введення лікарських засобів застосовують для 
одержання швидкого лікувального ефекту. Як правило, використовують 
ізотонічні та гіпертонічні розчини. Гіпотонічні розчини можуть викликати 
гемоліз еритроцитів. Внутрішньовенно можна вводити розчини, які 
протипоказані для підшкір-ного та внутрішньом’язового застосування. 
Необхідно також слідкувати, щоб у кров не потрапили лікарські речовини, що 
викликають коагуляцію білка та повітря, оскільки це може викликати загибель 
тварини. Не можна вводити масляні розчини, які можуть викликати жирову 
емболію. Особливо обережно вводять розчини кальцію хлориду, норсульфазолу 
натрію, хлоралгідрату, які під час попадання під шкіру викликають омертвіння 
тканин.  
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Для внутрішньовенних введень можна використовувати шприц Жане, 

крапельниці одноразові із стаціонарним штативом для крапельниць, які 
регулюються по висоті та мають насадку для кріплення двох крапельниць.  

 

 
 
Коням та жуйним тваринам внутрішньовенні введення проводять в яремну 

вену. 
Вівцям та козам внутрішньовенні введення роблять у яремну вену на межі 

верхньої і середньої третини шиї у ділянці яремного жолоба; свиням – у велику 
вушну вену, при цьому основу вуха здавлюють джгутом, вену – пальцями. 
Голку направляють у бік основи вушної раковини.  

Собакам та кішкам внутрішньовенні введення роблять в яремну, плюсневу, 
передню поверхневу і передплічну вени. Частіше використовують передплічну 
вену, накладаючи джгут на середину передпліччя, ближче до ліктьового 
суглоба.  

У кролів вливання проводять у вушну вену.  
У птахів – у підшкірну ліктьову вену, яка розташована на внутрішній 

поверхні крила. 
Мурчаків, мишей та щурів - утримують у вертикальному положенні 

однією рукою за шкіру шиї, а іншою за хвіст. Подумки проводять лінію від 
середини пахової складки до середини відстані від лобка до мечеподібного 
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відростку. У середню точку з’єднувальної лінії уводить голку до відчуття 
"провалювання" в черевну порожнину та ввести розчин. 

Інгаляція – метод використання з лікувально-профілактичною метою 
газових молекул. 

 

 
 
Розрізняють п’ять видів інгаляції (парові, тепловологі, вологі, олійні та 

порошкові). Інгаляції протипоказані при гострих ларингітах, бронхітах, 
трахеїтах і при запаленні легенів, яке супроводжується сильною задишкою.  

 

Тематика науково-дослідницьких робіт 
 

 Епізоотологічна та економічна ефективність лікування інфекційної 
хвороби тварин. 

 Порівняльна оцінка економічної ефективності препаратів при інфекційній 
хворобі. 

 Оцінка ефективності і удосконалення заходів боротьби з інвазійною 
хворобою тварин. 

 Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів в умовах лабораторії ринку. 
 Ветеринарно-санітарні умови отримання тваринницької продукції в умовах 

господарства. 
 Аналіз причин незаразних хвороб тварин. 
 Профілактика незаразних хвороб тварин. 
 Патоморфологічна картина захворювань неінфекційної етіології у тварин,  

їх лікування і профілактика. 
 Патологоанатомічна картина, діагностика, лікування і профілактика 

інфекційних та інвазійних захворювань тварин. 
 Характеристика травматизму тварин на прикладі конкретного 

господарства (етіологія, клінічний прояв, збитки, загальні і спеціальні 
заходи профілактики). 

 Аналіз ефективності лікування і профілактики хірургічних хвороб у 
тварин.  
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Лекція 1 
Фітотерапія, її роль у лікуванні, профілактиці хвороб тварин  

 
Антоненко П.П., професор кафедри 

 клінічної діагностики та  внутрішніх хвороб тварин  
Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету 
 

Лікарські рослини були відомі з глибокої давнини. З історичних часів 
людину оточував багатий і різнобарвний світ рослин. Очевидно, до появи на 
Землі людини, тварини використовували властивості деяких рослин. Відомо, 
що собаки й кішки при деяких захворюваннях їдять траву, відому їм, лікарські 
властивості якої поки що мало вивчені, чим сприяють корекції порушених 
функцій. 

Так, дуже популярною в останній час є лікарська рослина левзея, або 
маралова трава, яка своєю народною назвою зобов’язана дослідженням 
місцевих жителів; було встановлено, що за допомогою коренів левзеї марали 
(сибірські олені) відновлюють свої сили. Поранені олені поїдають червону 
гвоздику, яка місцевому населенню відома як кровоспинний засіб. Є арабська 
легенда про відкриття лікарської дії плодів кавового дерева пастухом, який 
помітив, що його кози поїдають плоди цього дерева, після чого у них виникає 
сильне збудження. 

Відомості про використання цілющих властивостей рослин у давнину 
можна підтвердити даними етнографічних досліджень і археології. Так, 
вивчаючи побут австралійців, деяких племен центральної Африки, індійців 
Амазонки, етнографи встановили, що на Землі не було племені, де б не 
застосовували лікарські рослини. Як правило, відомості про лікувальну дію 
рослин не знали всі члени родини, вони були відомі тільки якійсь сім’ї, і ці 
знання передавалися таємно від батька до сина, або від матері до дочки, 
оскільки у деяких племен лікування було привілеєм жінок. 

Археологи також підтверджують використання лікарських рослин у 
давнину. Наприклад, був знайдений спеціальний посуд (глиняні горщики), в 
якому наші предки розтирали та варили лікарські трави. 

Ще більше відомостей мають перші письмові повідомлення. На 
найдавніших із них – табличках із Асірії – уже є відомості про лікарські 
рослини, На них, поряд з назвою різних лікарських рослин, написано проти 
яких хвороб і в якому вигляді ця рослина повинна застосовуватися. Відомості 
про лікарські рослини асірійці взяли від шумерів та вавілонців. Таблички були 
на трьох мовах – асірійській, вавілонській і шумерській. Мабуть, вони дуже 
добре знали й застосовували цілющі властивості лікарських рослин. У них був 
сад, де вони їх вирощували. 

Лікарські рослини застосовували також і в Єгипті. Мабуть, ці відомості 
про лікувальну дію лікарських трав вони взяли від вавілонців і асірійців, бо 
багато лікарських рослин у них були з вавілонськими назвами. Всього їх було 
налічено більше 80. Ще за 4 тис. років до н.е. єгиптянами було послідовно 
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описано лікарські рослини, які застосовуються в Єгипті – щось подібне 
фармакопеї. 

Багато рослин, які застосовувалися в Єгипті, використовуються донині. 
Наприклад, рицина звичайна, з якої виготовляють рицинову олію 

(касторове масло). Відомі експедиції в сусідні держави для вивозу звідти 
лікарських і ароматизованих рослин, які потім вирощували і єгиптяни.  

Лікарські трави також описуються у міфах Греції. Греки своє знайомство 
з лікарськими рослинами пов’язували з Кавказом, де знаходився казковий сад 
отруйних та лікарських рослин, звідки ці рослини було завезено в Грецію.  

Греки, як і інші народи, цілющу дію деяких рослин поєднували з 
магічними властивостями. Недарма грецьке слово “фармакон”, яке до цього 
часу вживається у вигляді слів фармація, фармацевт, фармакогнозія та ін., зі 
старогрецької мови перекладається не тільки “ліки”, але й “отрута” і 
“чаклунство”. На їх думку один із богів відав ліками і в першу чергу 
лікарськими травами. Це був Асклепій, латинською – Ескулап. Богом лікування 
також був Аполлон – один з головних богів грецького Пантеону. 

Розквіт культури в Греції в VII – VI в. до н.е. – це “грецьке чудо”. Народ 
мореплавців, землеробів і пастухів декількох сторіч, розробив цілий ряд 
філософських систем, заклав основи точних наук, систематизував знання 
давнини про тварин і рослини. Вплив, який мали греки на подальший розвиток 
людства, великий. І старий Рим, і нова Європа, блискуча цивілізація арабів, 
навіть, культура далекої Індії – все в тій чи іншій мірі переніс на собі 
благотворну дію маленький народ оленів, так називали себе греки. 

У вивченні лікарських рослин греки йшли за своїми сусідами. Грецькі 
лікарі дуже уважно знайомилися з методами єгипетської і китайської медицини, 
з якої ними було взято ряд лікарських рослин. 

Найбільш видатним лікарем древньої Греції, що склав цілу епоху в 
медицині і фармації, варто вважати Гіппократа (460 – 377 рр. до н.е.). Він 
перший узагальнив медичні спостереження того часу і описав велику кількість 
лікарських речовин, що застосовувалися ним і його послідовниками, 
запозичених з рослинного середовища. 

Найбільшу славу серед римських медиків заслужив Гален. Він перший у 
медицині ввів у лікарську практику складні лікарські препарати рослинного і 
тваринного походження, які пройшли спеціальну обробку і на честь нього 
одержали назву галенових препаратів. Твори Галена протягом століть служили 
авторитетнішими посібниками для медицини. 

Серед видатних представників арабської медицини був Абу Алі Ібн Сину 
(Авіцена). Його “Канон лікарської науки” був настільною книгою багатьох 
лікарів. Ібн Сина у своїй книзі описав близько 900 лікарських засобів. Ібн 
Байтар, іспанський лікар, описав близько 1400 лікарських рослин, які 
доповнили списки Авіцена. 

Великий внесок у вивчення лікарських засобів та їх застосування зробили 
лікарі Сирії, Персії, Китаю, Грузії, Індії та інших країн. 

У вітчизняних джерелах перші знання про застосування народних засобів 
і рослин з лікувальною метою знайдено в “Изборе Святослава” –  одному з 
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давніх пам’ятників культури Київської Русі (1073 – 1076 рр.). Дочка Київського 
князя Ярослава Мудрого Анна організувала школу, де вивчалися лікувальні 
властивості місцевої флори. Подібну школу вона організувала і у Франції, коли 
стала дружиною французького короля. 

Також славилася Київська Русь видатними знахарями і знахарками, 
народними лікарями - монахами. Один із них – чернець Агапіт Печерський – 
успішно лікував і словом, і лікарськими рослинами. 

Під час правління Володимира Мономаха (1113 – 1125 рр.) мистецтвом 
траволікування славилися в Києві вірменські лікарі. 

Основоположником Української фітотерапії вважається наш земляк, 
видатний лікар Н.М. Максимович-Амбодик. 

Ряд посібників із траволікування було складено ченцями, що прибули з 
грецького Афонського монастиря до Києво-Печерської лаври. Одним з них є 
травник Фалиміржа “Про трави і їхню дію”, якими користуються і в наш час. 

У середині XVIII століття використання лікарських трав у Росії отримало 
значний розвиток. Цар Петро I видав спеціальний “Аптекарський наказ” про 
постачання лікарськими засобами не тільки царського двору, але й армії. У всіх 
великих містах при військових госпіталях було створено “аптекарські городи” – 
сади, де розводили лікарські рослини.  

У 1754 році було відкрито медичну школу, де готували аптекарів. 
У 1798 році було створено першу російську Фармакопею, у яку було 

включено багато лікарських рослин. 
Російська ботанічна експедиція XVIII століття цілком належала новому 

часу і проводилася на рівні світової науки того часу. Роботи таких видатних 
натуралістів, як Лепєхіна, Гмялина та інших не тільки збагатили дослідження 
рослинності, але й дозволили виявити  нові лікарські рослини. 

Наприкінці XVIII – початку ХІХ століття зріс інтерес до вітчизняних 
лікарських рослин. Однак перша світова війна 1914 – 1918 рр., громадянська 
війна перервала цю роботу. 

Заснований у 1931 році Всесоюзний науково-дослідний інститут 
лікарських рослин (ВІЛАР) під керівництвом академіка М.І. Вавілова зосередив 
наукову і науково-виробничу діяльність у галузі лікарського рослинництва. 
Серйозна наукова робота з вивчення лікувальної дії диких рослин і створення 
на їх основі лікарських препаратів стала проводитися у Всесоюзному науково-
дослідному хіміко-фармацевтичному інституті в Москві, у Харківському і 
Тбіліському науково-дослідних хіміко-фармацевтичних інститутах. 

Радянські вчені зробили великий внесок у світову медичну науку в справі 
вивчення лікарських рослин. 

На території Росії росте близько 22 тисяч видів рослин, з яких в Україні – 
понад 4 тисячі. З цієї кількості до 800 видів використовується в народній та 
науковій медицині з лікувальною метою. З них офіційною медициною визнано 
приблизно 200 видів. 

Україна в силу своїх природно-кліматичних умов є одним з 
найважливіших районів заготівель і застосування лікарської сировини 
рослинного походження у ветеринарній практиці. 
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Останнім часом, незважаючи на дуже велику кількість синтетичних 
препаратів і антибіотиків, використовуваних у сучасній ветеринарній медицині, 
інтерес до лікування та профілактики хвороб тварин засобами рослинного 
походження не зникає, а навпаки, зростає. 

Дуже багато наших співвітчизників бачать лікарські рослини пережитком 
глибокої старовини. Століття електроніки, автоматики і комп’ютерів якось не 
зіставні з пучками сушених трав, від яких людство в минулому очікувало 
чудесних зцілень. Успіхи синтетичної хімії, можливість розробляти десятки і 
тисячі нових, яких не було ніколи до цього в природі, органічних з’єднань, 
вселяли надію у міць і могутність хімічного синтезу. Очікувалося в 
найближчому майбутньому одержання нових лікарських препаратів, які 
позбавлять від усіх хвороб. Така точка зору є і в цей час. Із числа лікарських 
засобів, допущених у ветеринарну практику України, 31% приходиться на 
лікарські препарати з вищих рослин, близько 3% – на лікарські препарати з 
грибів та бактерій (антибіотики), близько 12% – на препарати тваринного 
походження (ендокринні препарати, вакцини, сироватки), близько 9% – на 
неорганічні з’єднання (марганцево кислий калій, цинкова мазь) і близько 45% – 
це органічні препарати, одержані синтетичним шляхом. 

Але не всі лікарські рослини, які у вигляді лікарських препаратів 
продаються в аптеках, описані у Фармакопеї. У Фармакопею включили 
найбільш важливі рослини, які часто застосовуються самі, або препарати з них, 
якщо частина рослинних препаратів застосовується населенням країни (у 
зв’язку з їх недостатнім вивченням, недостатньою ефективністю, або просто 
забутих), то часто “забуті” рослини після наукової перевірки включають у 
Фармакопею. 

Лікарські рослини не завжди є другосортними препаратами у вигляді чаю 
з малини або чорної смородини. Як відомо, із всіх хвороб людини найбільшу 
смертність дають захворювання серцево-судинної системи. І саме тяжкі 
захворювання серця лікують препаратами рослинного походження. 

Детальне вивчення лікарської рослинної сировини, яку одержують від 
лікарських рослин, становить основу інтересів фармакогнозії. Фармакологія – 
це наука, що потребує знання в галузі хімії, ботаніки та деяких розділів 
медицини. Але у вивченні лікарських рослин велику роль відіграє і 
фармакологія. Фармакологія – це наука про дію лікарських речовин, одержаних 
як  із рослин, так і синтетичним способом на організм тварини. Фахівцями з 
фармакології є лікарі, а фармакогностики – фармацевти, які спеціалізуються в 
галузі ботаніки та хімії. 

Дуже часто після того, як дослідженнями фармакогностів і хіміків 
знайдено діючі лікарські речовини, які знаходяться в лікарській рослині, 
виникає питання – а не краще в лабораторії виділити цю речовину або змінити 
цю структуру, зробити більш ефективною? Розробки вчених у цьому напрямі 
привели до виникнення синтетичних ліків. У багатьох лабораторіях світу 
розробляють нові речовини, які в живій природі ніколи не зустрічаються, а 
вивчивши їх дію на тваринному організмі, застосовують у лікуванні людей. 
Виявлення зв’язків між будовою речовини і її біологічною активністю дає 
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можливість синтезувати відповідні структури органічних молекул і одержати 
біологічно активні речовини із заданою дією. 

Виділення і розробка в якості лікарських препаратів окремих біологічно 
активних речовин із рослин і синтез нових лікарських засобів –головні напрями 
розробки нових лікарських препаратів. 

Але хіміки, фармакологи і навіть клініцисти зіткнулись із загадковими 
обставинами: ефективність лікарських засобів не завжди зростає по мірі їх 
очищення. Наприклад, чиста аскорбінова кислота не може повністю замінити 
екстракт плодів шипшини. Виявилося, що в плодах шипшини крім вітаміну С, 
хімічна назва якого аскорбінова кислота, про що говорить сама назва (А – 
заперечення, скорбут – цинга), знаходиться ще каротин, вітаміни В2, К, Р, крім 
того цукор, дубильні речовини і органічні кислоти. Природний комплекс 
вітамінів разом з іншими речовинами діє інакше, ніж чиста аскорбінова 
кислота. 

У багатьох випадках речовини, які фармацевтичне виробництво одержує 
з лікарських рослин, сьогодні ще не можуть бути замінені речовинами, які 
синтезуються в заводських цехах. Лікарські речовини, одержані з рослинної 
сировини, мають деякі принципові відмінності перед речовинами, які 
розробляються хіміками в лабораторіях. Першим є те, що лікарські речовини 
виробляються в клітинах. Яка б не була великою різниця між рослинами і 
тваринами, їх клітини (основні структурні одиниці, які мають тіло і рослин і 
тварин) мають дуже багато спільного. Це стосується не тільки в схожій будові 
клітин, але й у схожості дуже багатьох біохімічних процесів, які протікають у 
клітинах обох організмів. 

Речовини, які утворюються в рослинній клітині, завжди пристосовані до 
життєвих потреб цієї клітини, навіть, якщо вони будуть отруйними до клітин 
інших організмів. Досягається ця пристосованість не тільки організацією атомів 
у молекулах тієї чи іншої речовини, але й своїм представництвом у клітинах 
інших речовин. Тому різного роду біологічно активні речовини, які знаходяться 
в живій рослинній клітині, навіть отруйні, не змінюють так різко всю систему 
хімічних реакцій живої клітини тварини і людей, як інколи це роблять 
речовини, одержані в колбі хіміка. 

Ці особливості речовин, які утворюються в рослинах і застосовуються як 
лікарські, пов’язані ще одними обставинами. Справа в тому, що рослини і 
тварини – це не просто два шляхи розвитку життя на Землі. Розвиток, еволюція 
тварин нового світу тісно пов’язана з еволюцією рослинного світу. Тварини не 
можуть будувати своє тіло із неорганічних речовин, як це роблять рослини, і 
тому повинні живитися органічною їжею – рослинами чи іншими тваринами, 
які теж у свою чергу живляться рослинами. Отже мільйони років тварини 
пристосовувалися до рослинних речовин, із них будували своє тіло. Такий 
зв’язок між тваринами і рослинами є основою тісної взаємодії між хімічним 
складом рослин і нормальною роботою всіх органів тварин. Тому лікувальна 
дія рослин полягає в єдності обміну речовин у живих клітинах. Незважаючи на 
низку істотних відмінностей між рослинами і тваринами, основні ланки обміну 
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речовин у них подібні: в них беруть участь ті самі продукти, одинакові або 
дуже схожі ферменти, відбуваються тотожні реакції. 

До цього часу багато ще не з’ясовано. В міру досягнення успіхів у галузі 
біохімії, по мірі того, як ми не тільки вивчимо процеси, які виникають у живій 
клітині, а і почнемо їх одержувати в лабораторних умовах, підвищяться наші 
успіхи і у сфері синтезу хімічних лікарських препаратів. Треба відмітити, що 
якщо в живій клітині біохімічні процеси синтезу проходять при невисокій 
температурі (25 – 300 С), нормальному тиску і дуже невеликих затратах енергії, 
то синтетичні процеси в лабораторії проходять при високій температурі і тиску 
і значних затратах енергії. Хімічний синтез проходить не так, як у живій 
клітині, тобто із простих неорганічних сполук – води, вуглецю, мінеральних 
солей – одержують складні органічні сполуки. У більшості випадків матеріалом 
для синтезу служить нафта, кам’яне вугілля, деревина, тобто всі ті ж продукти 
діяльності живої клітини, які одержують із сучасних рослин, чи з тих, що 
пролежали багато мільйонів років у глибинах землі. А рослини будують 
сполуки із таких простих продуктів, як вода, вуглекислий газ і мінеральні солі 
ґрунтових розчинів. 

Тільки тоді, коли всі таємниці живої клітини будуть розкриті, з’явиться 
можливість синтезу будь-якої органічної речовини і можливість 
найрізноманітніших лікарських речовин. Лікарські рослини сьогодні відіграють 
велику роль в охороні здоров’я, їх питома вага в арсеналі лікарських речовин 
дуже значна. Одночасно ведуться наукові дослідження у сфері вивчення старих 
і відкриття нових лікарських рослин. Вважаємо, що і в подальшому роль 
лікарських рослин буде не знижуватися, а навпаки – підвищуватись. 

Відомо, що застосування засобів рослинного походження насамперед 
обумовлено їх високою біологічною активністю. Природні хімічні сполуки 
мають також менш шкідливий вплив на організм тварин, ніж їхні синтетичні чи 
аналогічні речовини зі штучно створеною структурою, що дає можливим 
застосування їх при лікуванні хронічних і гострих захворюваннях чи з метою 
профілактики різних хвороб. Тому подальше наукове дослідження рослин, що 
застосовуються в народній медицині з лікувальною метою, і одержання 
лікарських препаратів для боротьби з різними хворобами для тварин має велике 
значення. 

Використання лікарських рослин у народній, офіційній та ветеринарній 
медицині має багатовікову традицію. Вони здавна користувалися великою 
популярністю. 

Є дані, що вказують на своєрідну дію комплексу речовин, які містяться в 
рослинах у порівнянні з впливом чистих препаратів. До того ж вартість 
лікарських рослин у більшості випадків значно нижча вартості синтетичних, 
особливо імпортних лікувальних засобів. Фітотерапія може застосовуватись як 
самостійний метод і включатися в загальний комплекс лікування. За сучасним 
уявленнями рослинні ліки – це безкоштовний біоенергетичний сформований 
комплекс, що включає в себе активно діючі речовини: вторинні метаболіти, 
протеїни, ефірні олії, хлорофіл, неорганічні солі, вітаміни і т.д. Терапевтичний 
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ефект при цьому може бути досягнутий надходженням в організм відсутнього 
проміжного метаболіту, що замикає ланцюг послідовності біохімічних реакцій. 

При різних захворюваннях проміжні метаболіти можуть являти собою 
“баластні і супутні” речовини: органічні кислоти, ланцюжки амінокислот, 
білкові тіла, мікроелементи та ін. Фармакологічно активні засоби при лікуванні 
хронічних захворювань не можуть бути ефективними у зв’язку з тим, що їх дія 
спрямована на системи надклітинної регуляції організму, а не на корекцію 
метаболічних процесів. З цього випливає, що фітотерапія доцільна і 
патогенетично виправдана при хронічних процесах як діючий протирецедивний 
метод лікування, а в багатьох випадках незамінна при гострих процесах. 

Учені виділяють такі основні принципи використання лікарських рослин 
у лікуванні і профілактиці захворювань (Н.Г. Ковальова, 1972;  
Н.П. Максютина, 1985). 
1. Принцип системності, в основі якого лежать положення про цілісність 
організму, єдності організму і зовнішнього середовища. В адаптивних і 
патологічних реакціях беруть участь практично всі системи організму. У 
зв’язку з цим регулюючі лікувальні впливи повинні складатися з таких 
елементів: призначення адаптогенів (шипшина, горобина, женьшень та ін.) а 
потім стимуляторів центральної нервової системи, чи седативних засобів 
(валеріана, пустирник та ін.); жовчогінних (пижма, безсмертник, чистотіл та 
ін.); сечогінних (спориш, липа, хвощ польовий та ін.); проносних (алое, 
кульбаба, кріп та ін.); закріплюючих (ромашка аптечна, череда та ін.); 
гемостимуляторів (морква, буряк, кипрій, конюшина, подорожник та ін.); 
протизапальних (звіробій, подорожник, календула, материнка м’ята та ін.) і т.д. 
Багато рослин мають досить широкий спектр терапевтичної дії, чітке значення 
якого дозволяє підходити з наукових позицій до складання складних лікарських 
препаратів і форм. 
2. Принцип етичності, важливий при хронічних процесах, коли стають 
актуальними лікарські рослини. Лікарські рослини можуть пом’якшувати 
клінічні прояви захворювання, запобігати його подальшому розвитку. Крім 
того лікарські рослинні засоби можуть служити для зниження токсичності, 
підсилення ефективності основного лікування, корекції порушених функцій 
організму, в тому числі і процесів метаболізму. 

Сучасна гуманна медицина використовує лікарські рослини 250–300 
видів (300–350 фітопрепаратів). Нині практики ветеринарної медицини в 
основному застосовують фітопрепарати, що випускають підприємства гуманної 
медицини. 

У ветеринарній практиці вміле використання лікарських рослин дозволяє 
прийняти їх як з метою профілактики, так і для лікування, бо препарати 
рослинного походження характеризуються малою точністю і незначним 
алергічним впливом, порівняно із синтетичними сполуками. 

Важливою властивістю рослин є підвищення загального імунологічного 
захисту організму. Серед них особливе місце займають елеутерокок, левзея, 
женьшень, оман, золотий корінь та ін. 
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Багато лікарських рослин є регуляторами регенеративних процесів і 
можуть відігравати вирішальну роль у лікуванні і прогнозі. Фармакологічна 
регенерація заснована на здатності препаратів рослинного походження 
викликати реставрацію, синтез і активацію/реактивацію молекул, усувати 
фактори, що гальмують регенерацію (зменшення ексудації, альтерації), і 
одночасно збільшувати проліферацію клітин. До таких вимог відносяться 
календула, деревій, звіробій, деякі види папороті, лопух, алое, митник 
болотний). Особливе місце серед рослин, що сприяють регенерації, належать 
ляпісу болотному. Встановлено, що ряд рослин (алое, аніс звичайний, аралія 
манжурська, бузина чорна, береза бородавчаста, горець пташиний, звіробій 
продірявлений, суниця лісова, родовик лікарський, льон посівний, м’ята 
перцева, цикорій звичайний, смородина чорна, гарбуз звичайний, хвощ 
польовий) володіють антиоксидантними властивостями (здатністю 
підвищувати стійкість організму до дефіциту кисню). Це здійснюється за 
рахунок поліпшення функціонування компенсаторних механізмів, забезпечення 
нормального впливу енергодіючих і енергопродукуючих процесів, стабілізації 
клітинних мембран у міру усунення метаболічного ацидозу. 

Таким чином, аналіз літератури показує, що протягом останніх десятирічь 
велику роботу у вивченні лікарських рослин виконали науково-дослідні 
інститути Академії наук України, Академії медичних наук України, кафедри 
медичних і фармацевтичних інститутів. Наукові відомості, одержані цими 
закладами, дали можливість нашій хіміко-фармацевтичній промисловості 
освоїти і виготовити з лікарських рослин нові фітопрепарати, які широко 
використовуються в медицині і ветеринарії. Необхідно розширювати посівні 
площі під лікарські рослини при спеціальних господарствах. Тепер в Україні є 
близько 10 спеціалізованих господарств (Черкаська обл., Полтавська обл., 
Сумська обл. і ін.), де вирощують рослини, та дві дослідні станції лікарських 
рослин. Проте слід збільшити площі під культивування лікарських рослин і 
розширити їх асортимент. 

Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день спеціалісти ветеринарної 
медицини ще мало використовують лікарські рослини і їх препарати, хоча всі 
знають, що існуючі методи лікування і профілактики синтетичними 
препаратами часто бувають недостатньо ефективними, іноді супроводжуються 
побічними явищами. Потрібно більше уваги приділяти фітотерапії, знати 
правила збирання, сушіння і використання, вирощування їх у культурі, адже 
лікувальна дія лікарських рослин полягає у єдності обміну речовин рослин з 
нормальною роботою всіх органів організму. 

Перевага лікарських рослин перед багатьма синтетичними препаратами 
складається в тому, що біологічно активні речовини, які знаходяться в них, 
діють на організм тварин комплексно. Було встановлено, що лікувальна дія 
рослинних засобів тим ефективніша, чим повніше було збережено природне 
начало діючих речовин. При порушенні рослинного комплексу знижується або 
дуже ослаблюється діюча ефективність. Тому рослини, що не мають в’яжучу 
або другу дію, застосовуються у формі галенових препаратів, а не в формі 
чистих новогаленових сполук. 
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Практичне використання рослинної сировини, із якої готують лікарські 
препарати, у ветеринарії займає особливе місце, тому що вони коштують не 
дорого і можуть з успіхом конкурувати з вартісними синтетичними, замінювати 
їх і тим самим знижувати ціну продукції тваринництва. Тож вивчення нових 
лікарських рослин та впровадження в широку лікарську практику має велике 
значення, оскільки фітотерапія відкриває нові горизонти в лікувальну практику 
як альтернативна традиційній медицині. 
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Лекція 2 
Біологічно активні речовини лікарських рослин  

Відомо, що серед рослин багато видів спричиняють відповідну дію на 
організм тварин. Підтверджується це тим, що тварини протягом довгих 
мільйонів років жили в тісному зв’язку з рослинами, які були для них основним 
джерелом їжі, з якого і будувалося тіло тварини. 

Треба відзначити, що лікувальна дія рослин полягає у подібності обміну 
речовин у живих клітинах. Незважаючи на низку істотних відмінностей між 
рослинами і тваринами, до яких належить і людина, основні ланки обміну 
речовин у них подібні: у них беруть участь ті самі продукти, одинакові або 
дуже схожі ферменти, відбуваються тотожні реакції. 

Рослини виробляють величезну кількість складних хімічних сполук. 
Цілющі властивості мають саме ті з’єднання, що називаються біологічно 
активними або фізіологічно активними речовинами, чи діючими речовинами 
(БАВ). Уведення їх в організм навіть в дуже малих кількостях викликає 
відповідний фізіологічний ефект. Ці активні речовини синтезуються самими 
рослинами під впливом світлової енергії. Від них залежить лікувальна дія на 
організм тварини або людини, але і всі фізіологічні та біохімічні процеси, які 
проходять як у самій рослині, так і в організмі тварини або людини. 

Огляд діючих речовин найкраще почати з найбільш розповсюджених і 
таких, що мають найбільше значення в лікарській справі – з алкалоїдами. 

АЛКАЛОЇДИ – досить складні рослинні речовини, що містять у 
молекулах азот і мають лужні властивості, звідки і їхня назва: алкалі – луг. 
Більшість алкалоїдів – кристалічні речовини, які в рослинах знаходяться у 
вигляді солей, різних органічних кислот (яблучна, щавлева, лимонна та ін.) – 
від слідів до 2 – 3 %. Відомо понад 5 тис. алкалоїдів, і всі вони зустрічаються в 
рослинах. Це – нелегкі органічні сполуки, гіркі на смак, фізіологічно і 
фармакологічно дуже активні, часом отруйні  або діють як наркотики. 
Найчастіше алкалоїди бувають у рослинах родини макових, лілійних, 
пасльонових, жовтяцевих, логанієвних і кутрових. Перший алкалоїд–морфін – 
був одержаний із опійного маку. Потім з інших рослин було виділено 
високоефективні алкалоїди, що мають широке застосування, – атропін, 
ехінопсин, хінін, пілокарпін, стрихнін, кокаїн, берберин, резерпін. У 
ветеринарії частіше застосовують солі алкалоїдів, оскільки вони добре 
розчиняються у воді, що підвищує їх біологічну (фізіологічну) активність. До 
рослинних алкалоїдів треба відноситься дуже обережно, тому що багато з них  
сильнодіючі. 

Залежно від хімічної природи фармакологічне значення алкалоїдів дуже 
різне. Наприклад, морфін діє анальгетично проти болю, папаверин і атропін 
виявляють спазмолітичну дію. Атропін, крім цього, затримує виділення слини і 
шлункового соку й розширяє зіниці очей. Хінін діє специфічно проти збудника 
малярії; кофеїн, теобромін – аналептично, тобто стимулюють дихальний центр і 
діуретично, посилюючи відділення сечі. 
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Багато алкалоїдів особливо діють на нервову систему. Деякі (морфін і 
кокаїн) через це належали до найсильніших наркотиків. Любелін діє на центр 
дихання рефлекторно (як і нікотин). Пахікарпін має сильну дію на симпатичні 
ганглії, що приводить до зниження хромафінової тканини наднирників і, 
навпаки, збуджує мускулатуру матки. 

До алкалоїдоносних рослин належать: чемериця біла, блекота чорна, 
дурман і беладона (препарати гісціамін, атропін, скополамін), мак снотворний 
(група морфіну), чистотіл (хелідонін), хінне дерево (хінін), болиголов 
плямистий (алкалоїди), тютюн (нікотин). 

ВУГЛЕВОДИ – дуже великий клас природних органічних сполук, що 
складаються тільки з вуглецю і водню з киснем, які перебувають у тому ж 
співвідношенні, що й у воді. Вуглеводи відіграють головну енергетичну роль, 
вони утворюються в процесі фотосинтезу і, пересуваючись по рослині, 
забезпечують життєві потреби інших, не зелених частин. Вони становлять не 
тільки джерело енергії, але й вихідний матеріал для багатьох біосинтезів. 

Прості цукри у своїй молекулі можуть мати  від 4 до 7 атомів вуглецю, 
через що їх відповідно називають тетрози, пентози, гексози і гептози. Ці цукри 
називають моноцукрами, бо вони існують у вигляді окремих молекул. 
Прикладом можуть бути глюкоза (виноградний цукор) і фруктоза (плодовий 
цукор). 

Однак цукри можуть сполучатися між собою у двомолекулярну форму, 
діозу, або звичайну сахарозу (буряковий цукор), і лактозу (молочний цукор), чи 
тримолекулярну форму – рафінозу (з тирличу), або й полімерну форму. Це 
полісахариди, крохмаль, целюлоза, інулін, пектини. 

КРОХМАЛЬ – полісахарид, що нагромаджується в плодах, зерні, коренях 
і бульбах деяких рослин як запасна форма вуглеводнів. З крохмалю в організмі 
утворюється глюкоза як енергетичний матеріал при подальших біохімічних 
процесах розщеплення. Крохмаль знижує кількість холестерину. Різновидність 
крохмалю – декстрин, який міститься в картоплі і злакових культурах. Він 
підсилює синтез бактеріями вітаміну В2, а останній зумовлює перетворення 
холестерину в жовчні кислоти, які виводяться з організму. Крохмаль дуже 
часто використовують у лікарській практиці: як присипку, наповнювач і 
субстрат для виготовлення таблеток і облаток, у пастах. Його одержують з 
картоплі,  рису і  саги. У тропіках вирощують багато крохмалоносних рослин: 
багат (ямс), таро, маніок та інші. 

КЛІТКОВИНА або целюлоза – полівуглевод, головний компонент 
клітинних оболонок. Бавовняна вата, серцевина стебел соняшнику і бузини – 
практично на 70–80 % чиста клітковина. Кожна молекула клітковини 
складається не менше ніж з 30 тис. молекул глюкози. В організмі людини 
клітковина не засвоюється, проте значення її в харчуванні велике – вона 
посилює перестальтику кишечника. Клітковина відіграє значну роль у процесі 
синтезу вітаміну В12. Клітковина є в будь-якій рослинній масі, особливо в 
овочах, кукурудзі молочної стиглості, чорному хлібі. Велика роль клітковини в 
профілактиці артерослерозу, гіпертонії, захворювань печінки. 
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ПЕКТИНОВІ РЕЧОВИНИ – це вуглеводні полімери, що складаються з 
уронових кислот і моносахаридів. Пектини як рослинні продукти 
використовуються в медицині і фармації. Деякі із них виявляють високу 
біологічну властивість. 

СЛИЗИ – високомолекулярні безазотисті речовини, які дуже розбухають 
у воді й утворюють колоїдні розчини, а хімічно належать до чистих 
полісахаридів та їх сумішей. Слизовий розчин захищає слизові оболонки при 
запаленні, пом’якшує больові відчуття і сприяє процесові загоєння. 

До справжніх слизів, що мають в основі слизову кислоту, відносять слизи 
насіння льону, калачиків мавританських, липового цвіту й кореня алтея, а до 
несправжніх – слиз із бульб зозулинці, лишайника і водоростей. Слиз широко 
використовують для лікування запальних процесів шлунка, кишечнику та 
дихальних шляхів. Вони не всмоктуються в кишковому тракті і можуть 
застосовуватися  як протизапальний засіб при катарах кишечнику різної 
етіології, а також при отруєнні хімічними речовинами і металами. Їх можна 
використовувати  при ожирінні, оскільки вони будуть бар´єром для травлення 
їжі в кишковому тракті. 

Основні джерела слизових речовин являються агар, гуміарабік, листя і 
квітки підбілу, ісландський мох, насіння льону, квітки і листя мальви. 

ГЛІКОЗИДИ – це сполуки цукру з якоюсь іншою молекулою, наприклад, 
з терпеном, фенолом та ін. Маючи таким чином половину молекули цукру, 
вони близькі до вуглеводів і це дає змогу об’єднати їх в одну групу. Інша 
половина молекули (аглікон) має специфічні властивості глікозиду, зокрема 
його лікувальну дію. Глікозиди в рослинах виникають для знешкодження 
всередині рослинного організму дуже активного аглікону. Тому в залежності 
від хімічної природи аглікона глікозиди поділяються на такі групи: серцеві 
глікозиди, антраглікозиди, сапоніни (близькі до глікозидів гіркі речовини), 
флаваноїдні глікозиди і т.д. 

Серцеві глікозиди знайдено в наперстянці пурпуровій, конвалії звичайній, 
горицвіті весняному, строфанту, обвійнику грецькому та ін. Вони мають високу 
біологічну активність, вибірково діють на серце (кардіотонічно, підсилюють 
скорочення серцевого м´яза і знижують темп серцевих скорочень, 
нормалізують артеріальний тиск та ін). Серед лікарських засобів для лікування 
серцево-судинної системи 72 % належать препаратам із рослин. У той же час 
вони дуже отруйні, тому їх назначають під контролем. 

Дуже популярні сердечні глікозиди конвалії звичайної, родини 
наперстянок  та  ін. 

Для рослин із родини капустяних характерна наявність у глікозидах 
сірковмісних речовин. Це синігрин і синалбін у насінні гірчиці. У 
розовоцвітних поширений амігдамін, який розпадається з виділенням синильної 
кислоти. Він є в насінні гіркого мигдалю, абрикоса, вишень, персика, сливи, 
лавровишні і листі черемхи. У зелених частинах льону глікозид лінамарин 
також містить сильну отруту – синильну кислоту. Строфантин характерний для 
рослин родини кутрових – строфанту (чилібухи), олеандра, кендирю 
коноплевидного. 

41



Антраглікозиди викликають жовчогінну та послаблюючу дію. Вони 
знаходяться в корі крушини ламкої, коренях ревеня пальчастого і листі сени. 

Група глікозидів, до складу якого входить сірка, називають 
тіоглікозидами і застосовуються для підвищення апетиту (родина капустяних, 
редька, суріпиця звичайна). Остання, до речі, підсилює статеву діяльність і 
сприяє продукуванню сперми. 

САПОНІНИ – глікозиди різної природи, які утворюють з водню піну, 
подібну до мила. Вони подразнюють слизові оболонки, бо діють як поверхневі 
речовини, а тому посилюють перистальтику кишечника, перетравлення їжі, а 
також секрецію залоз. 

Сапоніни входять до багатьох сечогінних, жовчогінних, і таких, що 
сприяють обміну речовин, зборів чаїв. Вони містяться в листі берези, плюща і 
підбілу, у насінні гіркокаштану й кореневищі солодкі. Сапоніни мають вплив на 
печінку і жовчовивідні шляхи, активізують виділення шлункового соку і 
підсилюють функції підшлункової залози. Крім того вони мають 
відхаркувальну дію верхніх дихальних шляхів і посилюють всмоктувану 
збудність слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, підсилюють 
всмоктування вітамінів, солей кальцію, заліза та інших мінеральних солей. 

ГІРКІ РЕЧОВИНИ –  різноманітні сполуки, що мають гіркий смак. 
Гіркота з ісландського моху (лишайника) – центрфієва кислота. Найчастіше 
гіркоти зустрічаються в рослинах родини айстрових (складноцвітих), 
термічевих і губоцвітих. Гіркоти підсилюють секрецію залоз – слинних, 
шлунка, підшлункової залози, печінки, жовчного міхура. У них зростає 
ферментативна активність, унаслідок чого поліпшується весь процес травлення. 
Вони корисні при жовтусі, запаленнях жовчного міхура і жовчних протоків. 
Гіркі речовини знайдені в полині, хмелі, кульбабі лікарській та інших  
рослинах. 

ДУБИЛЬНІ РЕЧОВИНИ. На смак вони в’яжучі, терпкі. Застосовуються 
зовнішньо у вигляді ванн і примочок (при надмірній жирності шкірі обличчя, 
для зупинки невеликих кровотеч, проти легких опіків, для обробки ран і 
обморожень, проти потіння ніг). Внутрішньо – для полоскання рота при ангіні, 
проти запалення слизової оболонки шлунка і кишечнику, а також для 
промивання шлунка, проти проносу. Особливо багато дубильних речовин у 
рослинах вологих топічних лісів, у сумау, скумпії, банані, корі дуба, ялиці, 
вербі і вільсі, у деревині і листках каштану їстівного, а з трав’янистих рослин – 
у гірчаку дубильному, щавлеві та ревені. У побуті важливим джерелом 
дубильних рослин є чорний чай. Дубильні речовини можуть з’єднуватись з 
білками, металами і мають хімічні властивості глікозитів. Дубильні речовини 
мають протимікробні і кровоспинні властивості, зв’язують білкові речовини і 
метали, білкові з’єднання, зменшують всмоктування ядовитих речовин в 
шлунково-кишковому тракті. 

Ефірні олії утворюються виключно в рослинах і мають дуже сильні 
фізіологічні й фармакологічні властивості. У фізіотерапії їх вживають не лише 
очищеними, наприклад, для інгаляцій, а й у настойках, які робляться на спирту 
або на парах, як це роблять з листям шавлії або евкаліпту для полоскання. 
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Хамазулен як складова частина ефірних олій активізує функцію імунної 
системи і підсилює фагоцитоз. Він також як і його синтетичні аналоги успішно 
застосовується для лікування астматичних бронхітів і бронхіальної астми, 
алергійних захворюваннях травного тракту та ін. Ефірні олії рослин 
поліпшують тканинне дихання, сприяють нагромадженню органічного 
фосфору, підвищують вміст аскорбінової кислоти в тканинах. Ряд ефірних олій 
(анісова, тиамінова, евкаліптова, терпентинна) виділяються легенями в 
незмінному вигляді, впливають на секрецію мокротиння, збільшують чи 
зменшують її кількість, мають антимікробну активність до стафілокока і 
кишкової палички. Встановлено, що лектини, які відносяться до глікопротеїнів, 
є основною діючою складовою багатьох рослин. У них виявлена висока 
біологічна активність. Вони сприяють синтезу нуклеїнових кислот і білків, ряду 
ферментів, стимулюють утворення жирних кислот, глікогену, підвищують 
здатність клітини утилізувати глюкозу. Установлена наявність рецепторів для 
лектинів на мембранах клітин мікроорганізмів, тварин, людини і рослин 
свідчить про те, що група біополімерів може брати участь у ключових реакціях 
організму, підтверджуючи висловлення А.М. Гродзинського про те, що 
біологічно активні речовини рослин, проникаючи в тканини і діючи на рівні 
внутрішньоклітинного обміну, забезпечують комплексне надходження діючих 
з’єднань в організм. Ефірні олії розчиняються спиртом, ефіром або жирами і в 
таких формах дуже широко використовуються в парфумерії. Вони також 
знаходять застосування в харчовій промисловості – у прянощах і спеціях. 

Фізіологічна дія ефірних олій здійснюються різним шляхом. При 
безпосередньому контакті зі шкірою виникає подразнення, посилюється прилив 
крові до цього місця (гіперемія), що використовується при компресах і 
споліскуванні з ефіроолійними напарами. 

Потрапляючи в ротову порожнину і подразнюючи нервові закінчення, 
ефірні олії діють через нервову систему на шлунок, зумовлюючи посилення 
секреції шлункового соку, секрет підшлункової залози і жовчі, тобто тих соків і 
ферментів, що в основному здійснюють процес перетравлення і засвоєння їжі. 
Тим самим вони діють на апетит, що досягається смаковими додатками до 
страв кропу, петрушки, коріандру та ін. 

 Крім цих ефіроолійних рослин найхарактерніші – коріандр, лаванда, 
любисток, меліса, мускатник, м’ята, лимон, розмарин, шавлія, чебрець, 
материнка, ялівець, полин, апельсин, троянда, шалфей, мирт, ладан, роза, лимон 
та ін.  

ЖИРИ І ЖИРНІ ОЛІЇ. Вони бувають як рослинного, так і тваринного 
походження. Залежно від клінічної природи вони можуть бути рідкими, 
густими і твердими. Хімічно – це ефіри жирних кислот різної природи з 
гліцерином. Жирні кислоти утворюють з лугом солі, які являють собою 
звичайне мило, тверде ─ з натрієм, рідке – з кальцієм, а гліцерин залишається в 
розчині. 

Жири олії становлять важливий продукт харчування, застосовуються у 
техніці, косметиці, а також використовуються у фармації. Так звані ненасичені 
жирні кислоти трапляються лише в рослинних жирах і риб’ячому жирі; в 
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організмі людини і тварин не синтезуються, але потрібні для багатьох 
біологічних процесів і тому їх відносять до незамінних продуктів живлення. 

З лікарською метою застосовується рицинова олія – як проносний засіб. 
Мазі, емульсії, пасти, жирові екстракти з лікарських рослин або ефірних олій 
готують на жирах, які поглинають активні речовини організмом, пом’якшують і 
продовжують їх дію. 

Тваринні жири багаті на холестерин, а рослинні олії виводять його з 
організму. Олії м’яти перцевої, гвоздики і шавлії лікарської мають також 
протибактеріальні властивості, а касторова і соняшникова олія застосовується 
як проносний засіб. Жирні олії із хвої, петрушки і любистку лікарського мають 
сечогінні властивості. Жирні олії викликають прилив крові до органів малого 
тазу, що може мати негативні явища при вагітності. 

ВОСКИ – ефіри вищих жирних кислот з вищими спиртами. Вони 
нерозчинні у воді, не перетравлюються ферментами. Утворюються на поверхні 
листя і плодів багатьох рослин як захист від випаровування, їх продукують і 
деякі комахи, наприклад бджоли, але їх походження вважають рослинними. 
Бджолиний віск використовується у фармації та народній медицині. 

ФЕНОЛИ – група різноманітних речовин, які дуже поширені в 
рослинному світі. Фенольні сполуки утворюються в усіх органах рослин з 
цукру і беруть участь у процесах клітинного дихання. У рослин вони відіграють 
роль відходів метаболізму, тобто екскретів. У процесі еволюції ці відходи 
виявилися корисними, бо відлякують тварин від поїдання рослинної маси і 
забезпечують імунітет. 

Фенольні сполуки виявляють сильну дію на ріст рослин, гальмуючи 
проростання насіння, видовження стебелів і коренів. Вони мають фітонцидні 
властивості і забезпечують імунітет рослин, застосовуються для загоювання 
ран, захисту тканини від проникаючої радіації. 

ФЛАВОНОЇДИ – похідні фенольних сполук, жовті та коричневі пігменти 
рослин. Вони зустрічаються в листях рослин, квітках у вигляді глікозидів і у 
чистому вигляді. Найвідоміші у фітотерапії флавоноїди: рутин, лютеїн, 
гіперозид, кверцетин, кемферол та алігенін. 

Їх фармакологічна дія полягає в регулюванні стану капілярів, вони 
викликають діуретичну, спазмолітину і холеретичну дію на організм людини, 
знижують тиск крові, розширюють коронарні судини, тонізують серцеві м’язи 
тощо. Найбільше флавоноїдів міститься в корені солодки, квітках арніки, листі 
берези і підбілу, вересу, квітках бузини чорної, ромашці, цвіту липи, коренях 
петрушки, плодах гіркокаштану та хвощі польовому. Флавоноїди підсилюють 
метаболічні процеси, мають протибактеріальну дію, антигістамінні властивості, 
поліпшують обмін речовин. Флавоноїди нормалізують біологічні процеси в 
паренхімі печінки, зменшують кількість холестерину в кровоносних судинах, 
гальмують ріст вірусів і туберкульозної палички, досить ефективні при інфаркті 
міокарду, бронхіальній астмі, цукровому діабеті, алергії та гіпертонії. 

СМОЛИ, ГУМІ, БАЛЬЗАМИ І МОЛОЧНИЙ СІК. Це рідкі або густі, 
тягучі продукти рослинного метболізму. 
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Смоли мають аморфний, склоподібний вигляд, не розчиняються у воді, 
розчиняються в органічних розчинниках (спирт, ефір), при нагріванні 
плавляться, горять з кіптявою. За органічною структурою подібні ефірнім 
оліям, мають характерний запах, протибактеріальні і дезінфікуючі властивості, 
входять до складу ранозагоювальних лікарських препаратів. Смоли є у хвої, 
бруньках чорної тополі, ревені пальчатому, звіробої, листях берези. 

ГУМІ – затверділі виділення слизистих, переважно вуглеводистих 
речовин (вишневий клей). 

Бальзами – розчинені в ефірних оліях або в інших розчинниках смоли. 
Наприклад, перуанський бальзам складається з суміші бензолових ефірів 
бензойної кислоти і довго зберігається в напіврідкому стані.  

Молочний сік при пошкодженні рослин витікає й засихає у вигляді 
білуватих скупчень (опій з недозрілих коробочок маку, каучук з надрізаної кори 
гевеї бразильської і багатьох інших тропічних рослин). Вони мають 
антибактеріальні та інші лікувальні властивості і використовуються як 
сировина у фармацевтичній промисловості. 

ВІТАМІНИ – це речовини, які входять до складу всіх клітин організму, 
мають високу фізіологічну активність і виконують в організмі різні фізіологічні 
і біохімічні функції. Зелені рослини  здатні до синтезу практично всіх вітамінів 
і тому самі в них нестачі не відчувають, тоді як більшість бактерій, грибів, 
тварин, людей потребують готових речовин типу вітамінів. Вітаміни 
підвищують стійкість організму проти інфекцій, регулюють холестериновий 
обмін у судинах, зменшують відкладання холестерину в судинних стінках, 
нормалізують формулу крові та інші властивості. Вітаміни входять в органічну 
структуру ферментів і їх нестача знижує активність останніх, що призводить до 
порушення обміну речовин. Вітаміни беруть участь у метаболізмі амінокислот, 
жирних кислот, гормонів, медіаторів, в обміні мікроелементів, мають здатність 
ліквідовувати патологічні процеси в організмі, підсилюють засвоєння їжі, є 
регуляторами біохімічних процесів. 

Мікрофлора кишечнику здатна виробляти деякі вітаміни. 
Вітаміни лікарських рослин знаходяться в здоровій гармонії з організмом 

людей і тварин, тому вони більш ефективні, ніж синтетичні. Синтез природних 
вітамінів проходить у клітинах рослин, частина із них синтезується у 
внутрішніх органах людей або тварин. У медицині їх поділяють на 
жиророзчинні (провітамін А, D, E, K) і водорозчинні (група В, С, Р, Н). Дефіцит 
вітамінів зумовлюється тим, що вони є не в кожному харчовому продукті, легко 
руйнуються при кип’ятінні, консервуванні та зміні кислотного середовища. 

Розглянемо основні вітаміни: 
Провітамін А (каротин) – міститься у зеленій частині рослини, у листях 

люцерни, конюшини, кропиви, петрушки, салату, моркви, в томатах, червоному 
перці, в плодах обліпихи, горобини, шипшині. У тваринних продуктах 
міститься в жовтку яйця, молочних продуктах, печінці, риб’ячому жирі. 
Каротин міститься також у капусті, цибулі, горосі, чорній смородині, шпинаті, 
вишні, абрикосах, гречці, щавлеві, звіробої, календулі та інших рослинах. Із 
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каротину синтезується вітамін А. Він руйнується при сонячному світлі, в 
кислому середовищі і під час кип’ятіння. 

Вітамін А забезпечує життєздатністю клітини шкіри, слизових оболонок 
дихальних шляхів, роговиці і сітчатки очей, слизових шлунка і кишечнику, 
сечовивідних шляхів, підвищує опірність організму до інфекцій. 

Вітамін В1 (тіамін) – міститься у зеленій частині рослин, у зовнішніх 
частинах зернових (чорний хліб, висівки), в горосі, картоплі, в пивних 
дріжджах, моркві. Він активно впливає на обмін речовин, регулює 
вуглеводневий обмін. Гіповітамінози групи В викликають поліневрити, 
призводять до порушення вуглеводневого і водного обміну. 

Вітамін В2 (рибофлавін) – знаходиться у будь-якій рослинній і тваринній 
клітині. Міститься у великій кількості в дріжджах, паростках зернових злаків, 
висівках, пліснявах грибів. Він бере участь в обміні речовин, особливо 
окислених вуглеводів,  амінокислот, підсилює трофічну функцію нервової 
системи. При гіповітамінозі сповільнюється ріст, падає гострота зору. 

Вітамін В3 (пантотенова кислота) – є у дріжджах, висівках. Бере участь в 
обміні жирних кислот. Недостаток вітаміну призводить до затримки росту, 
викликає ураження шкіри, неврози, порушує сон. 

Вітамін В5 (РР, нікотинова кислота) міститься у висівках, молодих 
паростках злаків, в арахісі, горосі, в картоплі, в капусті, томатах, гречці. 
Входить до складу ферментів, які беруть участь у переносі кисню, в регуляції 
тканинного дихання, стимулює кровотворення в кістковому мозку, прискорює 
заживлення ран. 

Вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид) – знаходиться в дріжджах, 
кукурудзі, бобах, квасолі, м’ясі, злакових висівках. Впливає на обмін речовин, 
підсилює білковий і жировий обмін, обмін макро- і мікроелементів (сірки, міді, 
заліза). Синтезується в організмі людини (тварини). 

Вітамін Вс (фолієва кислота) – міститься у зелених рослинах, шпинаті, 
грибах, дріжджах. Важливий для росту і білковому обміні, при лікування і 
променевої хвороби. Бере участь у кровотворенні, формуванні еритроцитів, 
лейкоцитів, тромбоцитів. Синтезується бактеріями кишечника. При недостачі 
виникає анемія, лейкопенія, стоматити, ангіни. Застосовується для лікування 
гепатитів (стимулює біохімічні процеси в печінці). 

Вітамін Н (біотин – коензим R) – входить до групи вітамінів В, міститься 
у висівках, горіхах, моркві, листкових салатах. Синтезується кишковою 
мікрофлорою. Бере участь в обміні жирів, вуглеводів, білків (особливо 
амінокислотному обміні). Застосовується при захворюванні шкіри, нігтів. 

Вітамін В12 (ціанкобаламін) – зустрічається в актиноміоцитах, зелених 
рослинах. Прискорює синтез ДНК, а тим самим ріст клітин, бере участь у 
створенні червоних кров’яних тілець. Його багато в білковій частині 
мікроорганізмів. Синтезується в дванадцятипалій кишці. При гіповітамінозі 
викликає гіпсохромну анемію. Він є каталізатором багатьох обмінних процесів, 
має вплив на вуглеводневий, жировий, білковий обмін, на ріст нервових клітин. 
Знаходиться в моркві, кропиві, шпинаті, в рослинах бобових. 
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Вітамін С (аскорбінова кислота) міститься у зелених рослинах, картоплі, 
капусті, буряках, зеленому горошці, яблуках, цибулі, редисці, лимонах, 
апельсинах, шипшині, чорній смородині, червоному перці. Бере участь в 
окисльовально-відновлюваних реакціях, клітинному диханні, укріпляє стінки 
судин. Застосовується при лікуванні простудних захворювань, різних інфекцій, 
підвищує опірність організму. Інактивується в присутності трьохвалентного 
заліза міді. 

Вітамін Д (кальцеферол) – в організмі утворюється при 
ультрафіолетовому опроміненні з ергостерину, який міститься в зелених 
рослинах, багато в рибному жирі, грибах, особливо в олії. Антирахітичний 
засіб, особливо важливий для дітей. Застосовується для лікування рахіту, при 
остеопорозі, переломах кісток. 

Вітамін Е (токоферол) – міститься в зелених частинах рослин (10─40 
мг%), в насінні (до 80 мг%), в борошні злаків пшениці та жита, в лляній і 
оливковій олії, шипшині, кунжуті, арахісі. Застосовується для лікування 
атеросклерозу, при порушенні лактації у матерів, порушеннях статевої функції 
у жінок і ін. Вітамін Е розширяє судини і застосовується для лікування 
гіпертонії, кардіосклерозу, стенокардії. 

Вітамін К міститься в зеленій масі рослин. Сприяє згортанню крові при 
пораненнях, укріпляє стінки капілярної системи. 

Вітамін F складова частина соняшникової, льняної, оливкової олії. 
Міститься в насіннях багатьох жирноолійних рослин. Регулює холестериновий 
обмін, застосовується для лікування ран, виразок. 

Вітамін Р (цитрин) – зустрічається в лимоні, червоному перці, шипшині, 
чаї, чорниці, чорній смородині. Підвищує стійкість і проникність стінок судин, 
антисклеротичний фактор, протидіє променевій хворобі. Застосовується при 
діатезах, капіляротоксикозах, болях у нижніх кінцівках, при флебітах, 
виразковій хворобі шлунку. 

Вітамін Т (термітин) – міститься у дріжджах та грибах. 
Треба відмітити, що недостача вітамінів призводить до авітамінозу. Так, 

відсутність вітаміну С призводить до цинги або скорбуту. Коли в харчуванні 
немає вітаміну В1 розвивається хвороба бері-бері, РР – пелагри. При 
неглибокому авітамінозі спостерігається втомлюваність, відбувається 
запалення слизових оболонок, порушується процес травлення. 

Мінеральні солі, які містяться у рослинах, також відіграють досить 
суттєву фармакологічну роль. Вони входять до складу органічних структур 
органів, тканин, гормонів, ферментів: 

Солі калію. Активно діють на водний обмін, на обмін натрію, вуглеводів, 
входять до складу буферних систем крові, беруть участь у передачі нервових 
імпульсів і синтезу ацетилхоліну. Застосовують солі калію при захворюваннях 
серця, сечовивідної системи, гіпертонії, а також при ожирінні. Знаходиться 
калій у винограді, картоплі, капусті, квасолі, редьці, петрушці, абрикосах, 
смородині, персиках. 
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Солі кальцію входять до складу кліткових структур, плазми крові, кісток. 
Кальцій бере участь у згортанні крові, та нервово-м’язовій провідності. 
Знаходиться в зелених частинах рослин. 

Солі магнію. Магній входить до складу ферментних структур, які 
регулюють вуглеводневий і фосфорний обмін. Знаходиться у великій кількості 
в кістках. 

Солі фосфору. Фосфор входить до складу білків і жирів. Бере участь у 
кислотно-луговій рівновазі, в процесі засвоєння їжі. Велика кількість фосфору 
знаходиться в капусті, моркві, буряках, цибулі, петрушці, шипшині, чорносливі. 

Залізо трьохвалентне. Бере участь у переносі кисню і входить до складу 
всіх ферментів, є складовою частиною гемоглобіну крові, бере участь у 
кровотворенні. При недостачі заліза в еритроцитах крові виникає гіпсохромна 
анемія. Міститься в яблуках, грушах, чорносливі, айві, петрушці, хроні, 
кропиві. 

Кремнієва кислота. У її складі є кремній. Він бере участь у фагоцитозі, 
в’язкості крові, виконує сечогінні функції нирок, зменшує проникливість 
капілярів. Кремній поліпшує протизапальні функції організму. Його багато у 
хвощі польовому. 

Після спалювання рослин у золі знаходяться мінеральні речовини, 
кількість яких виражають у процентах. Зола складається із ряду хімічних 
елементів. У залежності від кількісного вмісту у рослинах їх поділяють на 
макро- і мікроелементи. Мікроелементи, до яких відносять калій, магній, 
кремній, фосфор, залізо та ін. доволі широко зустрічаються у рослинах. 

Вміст у рослинах макроелементів, до яких належать мідь, марганець, 
кобальт, цинк, молібден, нікель, миш’як та ін. звичайно мізерні. 

У медицині рослини, які мають мікро- і макроелементи, 
використовуються як лікарські засоби, тому що цілий ряд захворювань 
пов’язані з недостатністю того чи іншого елемента у організмі. Так, препарати 
рослинного походження, збагачені залізом, використовуються при анеміях, 
збагачені йодом – при захворюваннях щитовидної залози, при захворювання 
крові – кобальтовмісні рослини. Кобальт і цинк беруть участь у синтезі 
гормонів підшлункової залози – інсуліну. Мідь бере участь в обміні речовин у 
тканинному клітинному диханні, стимулює виділення гормонів гіпофізу, разом 
із залізом і марганцем бере участь у кровотворних процесах. Цинк активно діє 
на функцію статевих органів, його нестача у дитячому віці призводить до 
карликовості. 

Важливе значення мікроелементів в організмі пояснюється тим, що вони 
входять до складу ферментів, які впливають на біохімічні процеси, що постійно 
протікають в організмі. 

ОРГАНІЧНІ КИСЛОТИ, що входять до складу рослин, складають велику 
групу об’єднань і відіграють виняткову роль в обміні речовин рослин. Вони 
використовуються в синтезі амінокислот, алкалоїдів, сапонінів, стероїдів та ін. і 
таким чином, є сполучною ланкою між обміном вуглеводів, жирів, білків і т.д. 
Містяться органічні кислоти у всіх органах рослин у вільному стані чи у 
вигляді солей, ефірів і т.д. 
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Знаходячись в організмі, вони включаються в біохімічні реакції і 
відіграють значну роль у підтримці кислотно-лужної рівноваги. Найбільш 
розповсюдженими органічними кислотами є аскорбінова, лимонна, винна, 
яблучна, що містяться в плодах малини, шипшини, черемухи, чорниці і 
брусниці. Виражений фармакологічний ефект дають валеріанова і 
ізовалеріанова кислоти, а також ароматичні кислоти – саліцилова, корична. Ці 
кислоти знаходяться у вигляді складних ефірів в ефірних оліях хвої, сосни, 
бруньок чорної тополі, деревію, хмелю, чебрецю та інших рослин. У вільному 
стані саліцилова кислота знаходиться у квітках ромашки. 

Кавова кислота має жовчогінну дію і міститься в листях подорожника, 
квітках червоної наперстянки, траві горяк та ін. лікарських рослинах. 

Яблучна кислота накопичується в плодах горобини, барбарису, кизилу 
(до 6 % до ваги сухого залишку рослини), у листках махорки (до 6,5 %). 
Уронові кислоти беруть участь у синтезі поліуронідів – високомолекулярних 
з’єднань, побудованих по типу полісахаридів. Кислоти виконують 
детоксикуючу дію. У багатьох рослинах міститься значна кількість фітонцидів 
– бактерицидні, фунгіцидні і протистоцидні речовини, що мають здатність 
впливати на мікроорганізми. Високу фітонцидну активність мають: цибуля, 
часник, звіробій продірявлений, деревій звичайний, редька, морква, томат, 
журавлина, м’ята перцева, хвощ польовий, подорожник великий, репій 
звичайний, шавлія лікарська, буркун. Клініко-експериментальними роботами 
встановлено, що фітонциди поліпшують регенераторні процеси, сприяють 
процесам загоєння, очищення ран від фібринозних нальотів, виконують 
бактерицидну і бактеріостатичну дію. Під впливом фітонцидів активізуються 
миготливі рухи вій епітелію слизової оболонки. Термін «фітонциди» (як і 
«антибіотики») – не конкретно хімічний, а біологічний, фітонциди є 
речовинами, які вищі рослини синтезували в процесі їх біологічного 
пристосування. Фітонциди сосни звичайної, модрини європейської, каштана 
кінського, ясена звичайного знижують у повітрі вміст окису вуглецю, азоту і 
сірки, отже, можуть у значній мірі зменшувати забруднення атмосферного 
повітря. 

Такі в загальних рисах основні речовини, які знаходяться у лікарських 
рослинах і надають цілющі властивості організму людини і тварини. Необхідно 
відмітити, що у багатьох випадках використання лікарських рослин цілющими 
являється не одна яка-небудь речовина, а комбінація речовин, які сприяють 
терапевтичному ефекту. 

Таким чином, багатющі сили природи зосереджені в рослинах. Людину 
оточує справжній зелений океан різноманітних рослин, який є важливою 
невід’ємною складовою частиною біосфери Землі, відіграє незаміниму роль у 
житті як людини, так і всієї природи. Без перебільшення можна сказати, що без 
зелених рослин життя на нашій планеті в такій формі, якій воно існує, було б 
неможливе. Саме зелені рослини постачають життєздатний кисень, годують усе 
живе, будучи джерелом органічних речовин. Разом з тим вони є важливою 
складовою частиною екологічного середовища, без якого неможливе 
повноцінне життя всього живого, у тому числі і тваринництва. 
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Лекція 3 
Лікарські рослини, які застосовуються при гіповітамінозах 

 та органів системи крові 
 

Конюшина польова – Trifolium arvense. Українська назва: конюшина 
польова; російська: клевер пашенный. Однорічна трав’яниста рослина родини 
бобових. Росте на луках, узліссі, переважно на піщаних ґрунтах по всій 
території України.  

Для виготовлення ліків використовують траву, яку заготовляють під час 
цвітіння (травень–вересень). Трава конюшини польової містить глікозиди, 
трифолін, дубильні речовини (до 5 %), ефірну олію, кверцетин, вітаміни С, Е, 
смолисті речовини, незначну кількість алкалоїдів та інші речовини. 

Рослина виявляє протизапальні, обволікаючі, болезаспокійливі, 
антисептичні, сечогінні та гіпоглікемічні властивості. Настій призначають  при 
кашлі, бронхітах, трахеїтах, туберкульозі легень, при гіперацидних гастритах, 
захворюваннях нирок і сечового міхура, при цукровому діабеті,  нервових 
розладах. Зовнішньо у вигляді припарок траву конюшини польової 
використовують як болезаспокійливий засіб, при ревматизмі та для загоєння 
ран. 

У медицині конюшина польова застосовується у вигляді настою трави 
при гастритах з підвищеною кислотністю шлункового соку. 

Поросяті: Внутрішньо – настій трави 3 чайні ложки сухої подрібненої 
сировини (стебла, листя, суцвіття квіток заливають 20 мл окропу, напоюють 30-
45 хв., проціджують) по 8-10 мл 4 рази на добу за 30 хв до випоювання молока. 

Капуста городня – Brassica oleracea. Українська назва: капуста городня; 
російська: капуста огородная. 

З лікувальною метою використовують листя рослини. 
Хімічний склад: У листі капусти є білки (1,1-2,3 %), органічні кислоти 

(яблучна, лимонна, глюкуронова, янтарна, кавова, мурашина ), цукри (1,9-5,3 
%), вітаміни С, В1, В2, В6, Н, Е, β-каротин, нікотинова, пантотенова і фолієва 
кислоти, жири, амінокислоти (триптофан, лізин, метіонін, гістидин), клітковина 
(0,6-1,6 %), макро- і мікроелементи (калій 185-375 мг %, фосфор – 31-78 мг %, 
сірка, натрій, кальцій, магній, залізо, срібло, олово, свинець, титан, молібден, 
нікель, ванадій). У капусті значна кількість вітаміну С перебуває у вигляді так 
званого аскорбігену. Ця форма аскорбінової кислоти майже не руйнується під 
час переробки капусти. 

Експериментальні і клінічні випробування свідчать про високу 
ефективність свіжого соку капусти у лікуванні виразкової хвороби шлунку. 
Основною діючою речовиною в цьому випадку вважається вітамін U, який має 
антигістамінні і антисеротонінові властивості, поліпшує ліпідний обмін тіаміну 
та холіну і метаболізм слизової оболонки шлунку, підвищуючи її опірність до 
ушкоджених факторів і стимулюючи процес загоювання виразок. Під назвою 
«вітамін U» промисловість випускає активовану форму 
метилметіомінсульфонію хлорид. Його застосування дає добрий терапевтичний 
ефект при виразковій хворобі шлунку, ентеритах, колітах.  
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В ветеринарній медицині застосовують сік капусти для підвищення 
травлення при запорах, колітах, гастритах, виразковій хворобі шлунку і 
кишечнику, при атеросклерозі, бронхітах, жовтусі, головних болях і ін. 

Слід зауважити, що терапевтичний ефект натурального соку капусти 
значно вищий, оскільки він на відміну від метилметіомінсульфонію хлориду, 
має ще й бактеріостатичні, фунгіцідні, фунгістатичні й фітонцидні властивості 
(А.П. Гродзинський, 1989). Експериментально доведено, що свіжий сік капусти 
виявляє антибактеріальну дію навіть на золотистий стафілокок і мікробактерії 
туберкульозу. 

Капуста корисна в дієтичному харчуванні хворих на подагру і 
жовчнокам’яну хворобу, при захворюваннях серця і нирок (підвищений вміст 
калію), при атеросклерозі (наявність пектинів) і ін. 

Свіжа капуста ефективна при безсонні, хворобах селезінки. Свіжу і 
квашену капусту вживають для підвищення апетиту, посилення секреторної 
діяльності залоз шлунку, кишечнику, профілактики цинги і хронічної диспепсії, 
як сечогінний і послаблюючий засіб. Квашену капусту або розсіл від неї 
вживають при діабеті, хворобах печінки і жовчного міхура. Розсіл з капусти 
поліпшує травлення, сприяє відділенню жовчі, виявляє легку послаблюючу дію, 
ефективний при геморої. Зовнішньо свіже листя прикладають до суглобів при 
подагрі, подрібнене листя капусти змішане з сирим яєчним жовтком 
застосовують для загоєння гнійних ран, виразок, опіків тощо. 

У ветеринарній медицині при гастриті і виразковій хворобі шлунку, 
виразках кишечнику назначають: 

Сухий сік капусти городньої, який поступає в продаж у вигляді порошку, 
по 1-2 чайній ложці на ½ склянки теплої води за 30 хвилин до випоювання 
молозива (молока) 3-4 рази на день.  

Поросяті: 
1. Свіжий сік капусти. Внутрішньо по 20 мл (розвести в теплій воді 30 

мл) за 30 хв. до випоювання молока 2-3 рази на добу при гострому гастриті і 
виразковій хворобі шлунку з нормальною і підвищеною секреторною функцією 
шлунку. 

2. Метилметіонінсульфонію хлорид (вітамін) дають разом з кормом по 
0,02 г або розчиняють у теплій воді (30-50 мл) і застосовують після випоювання 
молока. 

Квасоля звичайна – Phascolus vulgaris; квасоля; фасоль обыкновенная. 
Однорічна трав’яниста рослина родини бобових. 

На практиці використовують лушпиння – стиглі пожовклі оплодні, 
зібрані у вересні. 

Оплодні містять бетоїн, аргінін, лізин, триптофан, тирозин, лейцин, 
аспарагін, холін, геміцелюлозу (45-50 %), макро- і мікроелементи ( кремній, 
кобальт, нікель). У стиглому насінні ( самій квасолі) є білок ( до 20-30 %), 
вуглеводи (50-60 %),  жири (до 3,6 %), клітковина, вітаміни групи В, 
аскорбінова кислота, калій, фосфор, мідь, цинк і інші речовини. 

Препарати з лушпиння мають антибіотичні, гіпоглікемічні, сечогінні 
властивості й використовуються для лікування гіпертонії, ревматизму, 
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запалення нирок, легких форм цукрового діабету, набряків, для лікування 
хронічних дерматозів і ін. Страви з квасолі (у вигляді пюре) корисно вживати 
при гіперацидних гастритах, атеросклерозі й порушеннях ритму серцевої 
діяльності. 

У ветеринарній медицині відвар із сухого лушпиння квасолі (столова 
ложка сухого подрібненого лушпиння на 2 склянки окропу, кип’ятити 3-4 
години) приймають як сечогінний, антимікробний і протизапальний засіб при 
цистітах, пієлітах, гломерулонефритах у тварин. 

Сухий і рідкий екстракт із сухих оплоднів квасолі викликають різке 
зниження кількості цукру в крові ( на 40 %) тварин, хворих аліментарним 
цукровим діабетом; дрібним тваринам відвар сухого лушпиння дають по 100 мл 
3 рази на добу. 

Поросяті: Пюре квасолі – 100 г. Згодовують разом з їжею при 
гіпоацидних гастритах. 

Яблуня лісова – Malus sylvestris; яблуня рання; яблоня лесная. 
Українські назви: яблуня дика, кислиця. Дерево висотою 10-12 м, родини 

розових. 
Для медичних потреб використовують плоди і листя рослини. 
Треба зауважити, що за кількістю органічних кислот, дубильних речовин 

і вмістом вітамінів плоди яблуні лісової перевершують навіть більшість 
культурних сортів. Клітинна оболонка яблук має полісахариди – пектинові 
речовини, що містять колоїдні сполуки вуглеводів (полігалактуронових 
кислот), зв’язаних глікозидними зв’язками у вигляді ланцюга. 

Яблучний сік містить багато калію (74-115 мг %) і мало натрію (2-6 мг 
%). Яблука лісові мають загальзміцнювальні, протизапальні, протимікробні, 
антисептичні, сечогінні властивості, а також не допускають виникнення в 
організмі сечової кислоти, стимулюють кровотворення. 

У народній медицині відвар з яблук рекомендують для покращення 
травлення. Сирі і печені яблука – добрий сечогінних засіб і застосовуються при 
водянці. 

Яблука вживають при гіповітамінозах, анемії, захворюваннях шлунково-
кишкового тракту, а також як загальнозміцнювальний засіб. Велика кількість 
клітковини, яка знаходиться в плодах, використовується для підвищення 
перистальтики, показані при гіпоацидному гастриті, спастичному коліті, 
дискінезії жовчних шляхів, при авітамінозах. 

Зовнішньо свіжонатерті яблука використовують для лікування опіків, 
відморожень, тривало незагоюваних виразок та ін. 

У ветеринарній медицині відвар плодів використовують при гіпоацидних 
гастритах. 

Для приготування відвару беруть 10 подрібнених яблук на 1 л води, 
застосовують у дозі 10 мг/кг за 30 хвилин до випоювання молозива (молока) 3-4  
рази на добу. 

Теляті: Чай (відвар) із яблук (10 порізаних на шматочки плодів кип’ятити 
в 1 л  води 10 хвилин (додати цукор на смак) давати пити протягом 15 хвилин 
при гіпоацидному гастриті. 
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Цибуля городня –  Allium cepa;  цибуля городня; лук репчастый. 
Багаторічна трав’яниста рослина родини лілійних. Цвіте з червня до середини 
серпня. 

З лікувальною метою використовують свіжі цибулини після засихання 
листя і квіткових стрілок. 

Цибулини містять ефірну олію (до 0,15 %), вітамін С (18,33 мг%), 
рибофлавін (0,02 мг%), тіамін (0,05 мг%), каротиноїди (4 мг%), фітонову, 
лимонну, яблучну кислоти, цукри (глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза), 
флавоноїди (кверцетин і його сполуки), калій, ферум, марганець, цинк, кобальт. 
Цибуля стимулює секреторно-моторну функцію шлунку і кишок, діє як 
протисклеротичний засіб, стимулює виробництво сперми і збуджує статевий 
потяг (А.М. Гродзянський, 1989). 

У ветеринарній медицині свіжу або у вигляді настою цибулю городню 
застосовують при захворюваннях травного каналу – колітах, атонії кишечнику, 
авітамінозах, для профілактики і лікування атеросклерозу, цукрового діабету, 
та як антигельмінтний засіб. Спиртову витяжку з цибулі (препарат алілген), яка 
є в продажу в аптеках, призначають внутрішньо при атонії кишечнику, 
проносах, для зменшення явищ атеросклерозу. 

Зовнішньо – для лікування міозитів, дерматитів, укусів комах, гніздового 
облисіння, дифузного випадання волосся, для прискорення росту волосся, 
видалення мозолів і бородавок; у випадку ангін, нагноювальних захворювань 
бронхів і легень, гострих абсцесів легень (інгаляції). 

Цибулю і її препарати призначають у вигляді настоянки, соку з водою для 
поліпшення діяльності органів травлення та збудження апетиту, для 
підвищення скорочувальної функції передшлунків при їх гіпотонії, при 
гіпотонії і атонії кишечнику, диспепсій та ін. 

Теляті: препарат алілген (Allicepum) – спиртова витяжка з цибулі (2:10) - 
внутрішньо по 10-15 крапель за 30 хвилин до випоювання молозива/молока 4 
рази на добу при диспепсії і атонії кишечнику. 

Дози цибулі внутрішньо, г: великій рогатій худобі – 30-60; телятам – 15-
30; поросятам – 3,0. 

Журавлина чотирипелюсткова – Oxycoccus palustris; журавлина 
звичайна; клюква обыкновенная. Вічнозелений кущик родини верескових. 

З лікувальною метою використовують стиглі ягоди, які заготовляють в 
три строки: У вересні – плоди тверді, але в подальшому вони стають стиглими, 
і їх можна зберігати всю зиму, якщо залити холодною водою, збирають пізно 
восени, коли наступають морози – плоди соковиті, кислі. 

Журавлина, яку збирають весною, коли розтав сніг, солодша, оскільки 
після зимівлі кислотність зменшується. 

Ягоди містять дубильні речовини, флавоноїди (кверцетин, мірецетин, 
гіперозид), глікозиди, пектинові речовини, аскорбінову кислоту (10-12 мг/%), 
органічні кислоти ( лимонна до 3 %, бензойна, хінна), тритерпени, антоціани, 
2,3-4 % цукрів (глюкоза, фруктоза), мікро і макроелементи ( йод, мідь, 
марганець, молібден, залізо). 
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Ягоди мають тонізуючі, освіжаючі, вітамінні, антимікробні, сечогінні 
властивості, поліпшують розумову і фізичну працездатність, підвищують 
секрецію шлункового і панкреатичного соку. Їх використовують як 
протигарячковий засіб, при гіпоацидних гастритах, при  початкових формах 
панкреатитів, при лікуванні нирок, сечовивідних шляхів і сечового міхура. 

Ягоди споживають свіжими або переробленими на соки, сиропи, напої, 
екстракти, квас, желе, мармелад, варення тощо. Розведений водою сік 
вживають як засіб, що вгамовує спрагу при лихоманці, а сік з медом – при 
кашлі. 

У ветеринарній медицині сік застосовують при гіпоацидному гастриті 
молодняку тварин. 

Поросяті: Сік журавлини чотирипелюсткової, розбавлений водою у 
співвідношенні (1:2) – по 20-25 мл, за 30 хвилин до випоювання молока 3 рази 
на добу. 

Залізняк колючий – Phlomis pungens; козачий залізняк, залізняк 
гострокінцевий; зопник колючий. Багаторічна трав’яниста рослина родини 
губоцвітих. 

Для виготовлення ліків використовують траву (стебла, листя, квітки), 
зібрану під час цвітіння рослини червень – липень. 

Хімічний склад не вивчений. Відомо, що трава містить ефірну олію. 
Експериментально доведено, що настій трави залізняка колючого 

викликає звуження судин. Токсичної дії рослини не виявлено. Клінічні 
спостереження показали, що при вживанні настою залізняку у хворих на 
хронічний гастрит нормалізується кислотність шлункового соку (при 
секреторній недостатності кислотність шлункового соку підвищується, а 
підвищена кислотність – знижується), зникає біль. 

У ветеринарній медицині рослину використовують при бронхітах, 
туберкульозі легень, недокрів’ї, набряках і водянці, малярії і судомах у тварин. 

Настій і настоянку трави використовують молодняку при гастриті зі 
зниженою кислотністю соку. 

Теляті: Настій трави (стебла, листя, квітки): 2-4 столових ложки сухої 
подрібненої трави заливають 400 мл окропу, настоюють 2 години, 
проціджують, застосовують внутрішньо по 20-30 мл за 30 хвилин до 
випоювання молозива (молока) 3-4 рази на добу. 

Настоянка трави ( 10 г трави на 100 г горілки, настоюють 8-10 днів) по 5-
8 крапель на 30-50 мл води за 30 хвилин до випоювання молозива               
(молока) 2-3 рази на добу. 

Рослини, що діють кровоспинно 
Вербозі́лля звичайне. Ботанічні характеристики. Кореневище повзуче, з 
довгими підземними пагонами. Стебло просте або розгалужене, 150—200 см 
заввишки, прямостояче, тупочотиригранне, залозисто-волосисте. Листки 
супротивні, короткочерешкові, видовженоланцетні або яйцевидно-ланцетні, 
цілокраї, по 3-4 у кільцях. Квітки двостатеві, правильні, в густих пірамідально-
волотистих суцвіттях. Віночок п'ятироздільний, 20-23 мм у діаметрі, яскраво-
жовтий. Плід — коробочка. Цвіте у червні — липні. 
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Заготівля і зберігання. Використовують траву, зібрану під час цвітіння рослини. 
Сушать, розстеливши тонким шаром на відкритому повітрі у затінку або на 
горищі. Зберігають у паперових мішках. Рослина неофіціальна. 
Хімічний склад. Вербозілля звичайне містить дубильні речовини, сапоніни, 
аскорбінову кислоту (в листках — до 1150 мг%; у квітках — до 880 мг%). 
Фармакологічні властивості і використання. Настій трави вербозілля 
звичайного має бактерицидні, протистоцидні, в'яжучі й протизапальні 
властивості. Галенові препарати вербозілля звичайного застосовують як 
в'яжучий засіб при проносах, гастриті, різних кровотечах, жовтяниці, судомі, 
загальній слабості та цинзі і як засіб, що прискорює загоювання ран. Водні 
витяжки з рослини, в залежності від протрав, дають жовту, зелену, коричневу 
та чорну фарби. Медонос. 
Лікарські формі і застосування 

 Внутрішньо — настій трави Вербозілля звичайного (1 столова ложка на 1 
склянку окропу, настоюють 2 — 3 години) по 2 столові ложки 3 — 4 рази на 
день. 

 Зовнішньо — настій трави для полоскань при молочниці і стоматиті; припарки 
до забитих місць і пухлин, при артритах і венеричних захворюваннях. 
Гвоздика дельтоподібна (Dianthus deltoides); гвоздика-трав'янка; родина 
Гвоздикових (Caryophyllaceae); гвоздика дельтовидная. Як і цикорій, ця 
рослина закриває свої квіти надвечір та у похмурі дні. Зате на сонці так 
милують очі розсипи її яскравих квітів.                                                         
Гвоздика дельтоподібна — кореневищний трав'янистий однорічник заввишки 
25-45 см. Кореневище рослини тонке, повзуче, утворює дернинки з 
квітконосних і неплідних пагонів. Стебла висхідні, з коротким шорстким 
опушенням. Колір стебла та листків сизуватий чи зелений. Листки супротивні, з 
країв і на середній жилці шорстковолосисті, нижні — довгасто-лонаткоподібні, 
верхні — лінійні. Квітки правильні, двостатеві, зазвичай одиночні (рідко по 2-
3), п'ятипелюсткові, червоні, малинові, часом майже білі, з червоними 
плямками, з країв зубчасті. Цвіте рослина у червні-липні, а інколи й пізніше. 
Плід — коробочка. Зростає по всій території України. Найчастіше трапляється 
на луках, вигонах, схилах, узліссях і лісових галявинах, у мішаних лісах. 
Застосовують гвоздику тільки у народній медицині. З лікувальною метою 
збирають надземну частину, зрізуючи її під час цвітіння рослини. 
Трава містить сапоніни, кумарини, флавоноїди, аскорбінову кислоту та сліди 
алкалоїдів. Настої трави гвоздики виявляють кровоспинні, знеболювальні й 
протизапальні властивості. Найчастіше народні лікарі застосовують їх при 
маткових та гемороїдальних кровотечах. Вважають, що препарати гвоздики 
збуджують гладку мускулатуру матки та підвищують її тонус, не викликаючи 
при цьому побічних явищ. Вони не мають місцевої подразнювальної дії і не 
токсичні. Крім того, настої і припарки з трави використовують при ревматизмі 
й алергічних проявах. 
Настій трави. 1 столова ложка сировини на 200 мл окропу. Витримують на 
киплячій водяній бані 10-15 хв., потім проціджують, доводять теплою 
кип'яченою водою до початкового об'єму. Приймають по 1 столовій ложці З 
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рази на день. Припарки з трави. 100 г подрібненої сушеної трави гвоздики 
розділяють на порції по 3-4 столові ложки, ошпарюють окропом. Отриману 
кашку загортають у марлю, прикладають до хворого місця й тримають до 
охолодження. Процедуру повторюють декілька разів на день. 
Гіркокашта́н звича́йний, або кі́нський кашта́н звича́йний (Aesculus 
hippocastanum) — отруйна багаторічна рослина родини Сапіндових, також 
відома під народними назвами кашта́н ди́кий, кашта́н біл́ий, горіх́ кі́нський, 
жолузник, гестиня. Поширена лікарська, медоносна та декоративна культура. 
В Україні гіркокаштан називають просто каштаном, але згідно з біологічною 
класифікацією каштан і гіркокаштан не є близькими родичами, а належать до 
різних родин, більше того різних біологічних порядків.Дерево 30-36 м 
заввишки з гарною густою кроною і товстим гіллям. Старе гілля брунатно-сіре, 
молоді товсті пагони — світло-бурі, голі. На старих деревах зовнішні гілки 
часто відвислі з кучерявим закінченням. Бруньки до 2,5 см завдовжки, 
яйцеподібні, темно-бурі, клейкі, покриті шкірястою лускою. 
Листки супротивні, черешкові, пальчасті, складаються з 5-7 сидячих листочків 
клиноподібно-оберненояйцеподібної форми, зморшкуватих, по краю 
нерівнопильчастих, знизу світліших, вздовж жилок пухнастих від м'яких, рудих 
волосків. Кожен листочок сягає 13-30 см завдовжки, а весь листок може сягати 
60 см завширшки.                                                      
Суцвіття — прямостояча, пірамідальна волоть, 10-30 см заввишки, складається 
з 20-50 квіток. Чашечки дзвоникуваті, опушені, з 5 нерівними лопатями. 
Віночок п'ятипелюстковий, білий з жовтуватою плямою в зіві, яка з часом стає 
червоною. Пелюстки округлі з торочкуватим відгином. Тичинки (7-8 шт.) 
прикріплені до внутрішнього краю диску. 
Плід — зелена тристулкова коробочка, 6 см завдовжки, з м'якими короткими 
шипами. Всередині неї міститься 1 (рідше 2-3) коричнева, лискуча насінина 2-
4 см завширшки, з сірою плямою при основі. Зазвичай на одному суцвітті 
дозріває 3-5 плодів. Квітне в травні-червні протягом 15 діб, плоди дозрівають у 
вересні — жовтні. 
Хімічний склад. У корі гіркокаштана звичайного містяться сапоніни, жирна 
олія, фітостерин, тіамін, аскорбінова кислота, глікозиди ескулін і фраксин, які, 
подібно до дикумарину, уповільнюють зсідання крові. Також знайдено 
речовини, за дією подібні до хініну. В квітках виявлено пектинові і дубильні 
речовини, флавоноїди, рутин, слиз. Плоди гіркокаштана містять жирну олію, 
сапоніни (24-28%), дубильні речовини, крохмаль, глікозид ескулін. Сапоніни 
кінського каштана отруйні для людини і багатьох тварин. 
Поширення. Ареал гіркокаштана звичайного охоплює відносно невелику 
ділянку Балкан — гори Піндус. На своїй батьківщині ці дерева утворювали 
широколистяні ліси, які подекуди збереглися і в наш час. В природі їх плодами 
живляться олені і вивірки, нечутливі до дії отруйних сапонінів. З XIX століття 
цей вид почали вирощувати в парках і на вулицях міст у всіх помірних 
кліматичних зонах світу. 
Застосування. Гіркокаштан звичайний — добрий медонос. За сприятливої 
погоди одна квітка здатна 1,7-2,1 мг нектару. Якщо враховувати велику 
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кількість квіток у суцвітті, то загальна медопродуктивність 1 га 
гіркокаштанових насаджень може сягати 50-60 кг меду. Крім нектару бджоли 
збирають з цього дерева темно-червоний пилок і клей, з якого виробляють 
прополіс. Гіркокаштановий мед прозорий, безколірний, рідкий.[2] 
Плоди кінського каштана, хоча і отруйні для людини і багатьох тварин, втім 
безперешкодно перетравлюються свинями. Подекуди практикується відгодівля 
свиней каштанами, за якістю цей корм наближається до жолудів. 
Рослини, що застосовують зовнішньо 

Вільха сіра – Alnus incanas. Українські назви: вільха сіра, вільха біла; 
російська: ольха серая. 

Використовують супліддя шишечок, молоду кору і свіже листя. Шишечки 
збирають восени і взимку; кору та листя використовують свіжим. 

Шишечки містять дубильні речовини (в тому числі до 2,5 % таніну), 
галову кислоту (до 3,7 %), флавоноїди; листя містить флавонові глікозиди: 
гіперозид, кварцетрин; органічні кислоти; кора – дубильні речовини і 
тритерпеноїди. 

Супліддя вільхи мають в’яжучі, протизапальні, дезінфікуючі й 
кровоспинні властивості. У науковій медицині настій або настоянку супліддя 
використовують при шлунково-кишкових хворобах (виразкова хвороба 
шлунку, хронічні коліти, ентероколіти), ревматичному поліартриті й 
простудних захворюваннях. У гінекологічній практиці настій кори або суплідь 
використовують при маткових кровотечах різного походження, фіброміомі 
матки. У медицині використовують листя і кору рослин. Внутрішньо відвар 
листя як потогінний засіб при простудних захворюваннях; зовнішньо – для 
полоскань і припарок при лікуванні ран і виразок. 

У ветеринарній медицині вільху сіру застосовують у вигляді відвару (з 
кори і супліддя шишок) лікування диспепсії, гастроентеритів і колітів. Для 
цього 100 г суплідь на 1 л окропу кип’ятять 30 хвилин і дають телятам по 150 
мл, поросятам по 20-30 мл перед випоюванням. 

Для лікування виразкової хвороби шлунку виготовляють настоянку із 
суплідь. 

Поросяті: 1. Настоянка суплідь (100 г суплідь на 500 мл спирту 40 % (або 
горілки). Внутрішньо по 3-5 крапель (розведені в 30-50 мл води) за 30 хвилин 
до випоювання молока 3 рази на добу. 

Гірчиця сарептська. Ботанічна характеристика. Однорічна трав'яниста 
рослина з гіллястим стеблом заввишки до 150 см. Листя чергове, голе; нижні - 
ліровидні, розітнуті або перистороздільні; середні - ланцетовидні, виїмчасті; 
верхні - суцільнокрайні, овальної форми. Суцвіття - щітко видна кисть. Квітки 
дрібні, золотисто-жовті, типової для хрестоцвітних будови. Плоди - циліндрові 
стручки з шиловидним носиком. Стручки лінійні, тонкі, горбкуваті, відхилені 
від стебла. Насіння майже кулевидне, діаметром близько 1 мм, сірчано-сизі, 
коричневі або ясно-жовті (залежно від сорту), ясно комірчасті. Квітне в травні-
червні, плоди дозрівають в червні-липні. Поширення. Як дикоросла рослина 
гірчиця сарептська зустрічається в най південніших районах Європейської 
Росії, зокрема в Нижньому Поволжье.  
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Місце зростання. Рослини широко культивується в Нижньому Поволжье і на 
Північному Кавказі. Свою назву гірчиця сарептська отримала від г. Сарепта 
(нині один з районів Волгограду). Ще з дореволюційного часу це був 
своєрідний центр культури і переробки гірчиці на масло і гірчичники. Рослина 
легко дичавіє, і в даний час здичавілу гірчицю сарептська можна зустріти як 
рудеральну рослину в багатьох районах Росії, переважно в населених пунктах, 
на пустирях, у доріг, рідше як засмічене в посівах, на городах. 
Лікарська сировина. Насіння служить промисловою харчовою сировиною для 
здобуття гірчичного жирного масла, останнє отримують шляхом пресування із 
заздалегідь обрушеного насіння, тобто більш менш звільнених від насінної 
оболонки за допомогою обдирних вальцьових машин. Макуха, що залишається, 
є фармацевтичною сировиною. Після подрібнення у вигляді тонкого порошку 
(це і є всім добре відома "гірчиця") його використовують для приготування 
гірчичників, а також здобуття ефірного масла. Достовірність макухи 
встановлюють за пекучим смаком і наявністю при розтиранні порошку макухи 
з теплою водою характерного ефірного масла, пари якого сильно дратують 
слизисті оболонки. 
Хімічний склад. У насінні сарептській гірчиці (а також і чорної - Brassica nigra 
Koch., вирощуваної на південному заході України) міститься глікозид синігрин, 
що є подвійним ефіром аллилізотиоціанату з бісульфітом калію і глюкозою. У 
присутності води при оптимальній температурі ферменти, що містяться в 
насінні гірчиці, розщеплюють глікозид на компоненти. Гідроліз йде в два 
етапи: спочатку за допомогою ферменту миросульфатази (сульфатази - 
специфічні естерази, що розщеплюють складні ефіри, що утворюються 
неорганічними кислотами) від синігрину відщеплюється бісульфат калію. 
Потім за допомогою іншого ферменту - тиогликозидази - розщеплюється 
глікозидний зв'язок в атома сірки і утворюються глюкоза і аллилизотиоцианат, 
інакше званий гірчичним ефірним маслом. Насіння багате жирним маслом (до 
40%), білками слизистими речовинами. Фармакологічні властивості. 
Речовиною, що діє, в насінні гірчиці є глікозид синігрин, який розщеплюється 
на цукор, кислу сернокалиеву сіль і алілове гірчичне масло у присутності води. 
Саме це масло обусловлюе специфічний запах і пекучий смак гірчиці, воно і 
викликає роздратування шкіри і прилив до цього місця крові, відволікаюче дію. 
Лікарські засоби. Гірчичники. Мазь Ефкамон. 
Гірчиця сарептська - лікування. Гірчичники - шматки паперу стандартного 
розміру (8 x 12,5 см) з нанесеним (за допомогою каучукового клею) шаром 
гірчичного порошку. Гірчичники є типовим відволікаючим засобом при 
запальних процесах і ревматизмі. Гірчичники, змочені теплою водою, 
накладають на шкіру і залишають до появи явних ознак її роздратування 
(почервоніння, відчуття паління), що настають зазвичай через 5-15 хв. 
Гірчичники незамінні при бронхітах, запаленні легенів, плевритах, міозитах, 
невритах, радикулітах, ревматизмі і багатьох інших захворюваннях, особливо 
простудного характеру. Крім того, при сильних головних болях у хворих-
гіпертоніків гірчичники ставлять на шию, а при нападах грудної жаби - на 
груди. Дуже ефективні ванни для ніг з порошком гірчиці для запобігання 
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розвитку запальних захворювань після простуди. Гірчичне масло - складова 
частина багатокомпонентної мазі "Ефкамон" (Unguentum "Еfсаmonum") - 
містить 10 г камфори, по 3 г масел гвоздичного і ефірного гірчичного; 7 г 
евкаліптового, 14 г ментолу, 8 г метилсаліцилату, 4 г настойки стручкового 
перцю, по 3 г тимолу і хлоралгидрату, 1 г спирту коричного, 4,4 г парафіну, до 
100 г спермацету і вазеліну. Застосовується при артритах, поліартритах, 
міозитах, люмбаго, ревматизмі, мігрені і інші захворювання. 

Деревій звичайний – Achillea miltefolium. Українські назви: деревій 
звичайний, білоголовник, деревінь, зеленець; російська: тысячелистник 
обыкновенный.  

Для виготовлення ліків використовують траву (стебло, листя, квіткові 
кошики). Заготівлю проводять від початку (червень) до середини цвітіння 
(липень). Цвіте у червні–вересні. Квіткові кошики заговлюють в період їх 
цвітіння. 

Рослина містить алкалоїд ахілеїн (0,05 %), вітамін К, сексвитерпени, 
полісахариди, дубильні речовини. У листках і квіткових кошиках є ефірна олія 
(1-1,7 %), до складу якої входять комузилен, камфора, борнеол, ментол, 
лимонен, ізовалеріанова кислота і складні ефіри (10-13 %), туйен, оцтова, 
ізовалеріанова кислоти, спирти (20,1 %). Найбільше значення має хомазулен, 
максимальна кількість якого одержана в період бутонізації з листків у фазі 
цвітіння, але в листках його в 7 разів менше. Крім ефірної олії в квіткових 
кошиках виділено речовини основного характеру: бетоніцин (ахілеїн), бетаїн, 
сексквітерпенові лактони (ацетилбахланолід, ахілін і ін.), стерини (ситостерин, 
стигмастерин, компестерин і ін.), сапоніни, дубильні речовини, полісахариди 
(4,1 %), смоли, органічні кислоти, вітамін С, К, каротин, камеді, флавоноїди, 
мікроелементи (мідь, молібден, цинк). 

Галенові препарати листя виявляють ефективну кровоспинну дію і 
використовуються при легеневих, кишкових, шлункових, носових, 
гемороїдальних і інших кровотечах, а також маткових. Поряд з цим препарати 
деревію подразнюють закінчення смакових рецепторів і посилюють секреторну 
активність шлунку, розширюють жовчні протоки і збільшують жовчовиділення, 
а це зумовлює використання їх при зниженому апетиті, гіперацидному гастриті, 
виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, виразкових спастичних 
колітах, метеоризмі, при хворобах печінки, нирок і сечового міхура. 

Деревій також призначають при гастриті, виразковій хворобі, подагрі, 
ревматизмі, туберкульозі лімфатичних вузлів, шлункових болях, анемії, 
туберкульозі легень, бронхіальній астмі, для стимулювання секреції  молока.  

В практичній  медицині настій трави застосовують при гастриті, виразці 
шлунку, при малярії і як потогінний засіб. Відвар трави застосовують при 
хворобах серця, шлункових захворюваннях і як відхаркувальний засіб, настій 
трави – при малярії, застосовують траву і корені деревію при захворюваннях 
шлунково-кишкового тракту, для підвищення апетиту, як кровоспинний засіб. 
Препарати деревію широко застосовуються при хворобах шлунково-кишкового 
тракту. Застосовують при пухлинах, а настій листя  і квіткових кошиків – 
зовнішньо при ранах, опіках. Деревій входить до складу препарату «ЛІВ-52». 

59



У дерматології препарати деревію застосовують при екземах, 
нейродерматитах. Він входить до складу зборів при васкулітах, свербежу, 
екземі та інших захворюваннях. 

У ветеринарній медицині трава і квіткові кошики у формі 0,5 % настою 
підвищують згортання крові, перевищуючи в цьому дію кальцію хлориду. У 
зв’язку з цим настої деревію застосовуються при маточних кровотечах у 
тварин. 

Дія деревію на шлунково-кишковий тракт проявляється в декількох 
напрямах: препарати посилюють травлення, підвищують секреторну і моторну 
функцію шлунку і проявляють спазмолітичну, протизапальну і антимікробну 
дію. Тому настої деревію застосовують при гіперацидному гастриті, 
метеоризмі, спастичному коліті, виразковій хворобі шлунку. 

Дози деревію внутрішньо, г: великій рогатій худобі – 25-50; коням – 10-
25; дрібній рогатій худобі – 5-10; свиням – 2-5; поросятам, собакам – 1-2; курям 
– 0,2-0,5. 

Поросяті: 1. Настій трави: одну столову ложку трави деревію заливають 
однією склянкою окропу в емальованій посудині, закривають кришкою і 
нагрівають на водяній бані при частому перемішуванні 10-12 хвилин, 
настоюють при кімнатній температурі 45 хвилин, проціджують, сировину 
віджимають і одержаний об’єм доводять кип’яченою водою до 200 мл. 
Внутрішньо по 5-7 мл за 20-30 хвилин до випоювання молока 3 рази на добу 
при гастриті з підвищеною кислотністю, виразковій хворобі шлунку. 

2. Відвар трави (20 г сухої подрібненої трави залити 2 склянками окропу, 
кип’ятити 10–12 хвилин, настоювати 1 годину, процідити. Внутрішньо по 8-10 
мл в 30-50 мл води (молока) за 30 хвилин до випоювання молока 3 рази на добу 
при гастриті зі зниженою кислотністю шлункового соку і гастроентериті. 

Оман високий, – Inula helenium. Українські назви: оман високий, 
дивосил; російська: девясил высокий. Багаторічна трав’яниста рослина родини 
айстрових (складноцвітих). Дуже популярний у народній медицині, подібно 
женьшеню в Китаї, як лікарська рослина, що лікує майже всі хвороби. За 
старим повір’ям оман має дев’ять чарівних сил, що вказує його російська назва 
«девясил», в Україні його називають також «дивосил». 

Для виготовлення ліків використовують кореневища і корені, які в своєму 
складі містять інулін (до 44 %) та інші полісахариди (псевдоінулін, інуленін), 
смоли, терпенові сапоніни, гіркі і дубильні речовини, камеді, сліди алкалоїдів, 
органічні кислоти. Крім того, в кореневищах і коренях рослини міститься від 1 
до 3 % ефірної елантової олії, що при кімнатній температурі являє собою 
кристалічну масу, а при 30-40 0С – коричневу рідину. У траві оману також 
установлено близько 3 % ефірної олії, аскорбінової кислоти, вітамін Е, а в 
листках 9,32 % дубильних речовин 1,19 %, лактонів, фумарової, пропіонової і 
оцтової кислот. У ветеринарній  практиці оман застосовують як відхаркуючий, 
сечогінний, протизапальний, антимікробний, бактерицидний, протигрибковий, 
в’яжучий, кровоспинний, спазмолітичний, протиалергічний, а також як 
потогінний і гіпотензивний засоби. 
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Протизапальна дія оману особливо виражена в травному тракті. Під його 
впливом нормалізується моторна, секреторна функція різних відділів травного 
тракту, зменшується активність запального процесу в шлунку, знижується 
виділення травних ферментів і кислотність шлункового вмісту, зникають 
спастичні явища у ділянці пілоруса, нормалізується евакуація шлункового 
вмістимого в кишечнику, збільшується вироблення слизових речовин залозами 
шлунку, збільшується жовчовиділення, нормалізується мікрофлора кишечнику 
і пригнічується діяльність грибків. Ефірна олія оману, завдяки вмісту 
алантолактонів, близьких до біологічної дії сантоніну, має значну протиглисну 
активність до аскарид (у 25 разів сильніше сантоніну), свинячого і бичого 
солітера. 

Його використовують при атонії кишечнику, неінфекційному проносі з 
виділенням слизу, метеоризмі, геморої, захворюваннях печінки, холециститах, 
жовчнокам’яній хворобі, доброякісній і злоякісних пухлинах. Він має 
загальнозміцнювальну, тонізуючу, поліпшуючу обмін речовин, апетит і серцеву 
діяльність дію. 

З готових аптечних препаратів застосовують «Алантон», який 
складається із суми сексквітерпенових лактонів, виділених з кореневища оману 
і має дозвіл до застосування в медичній практиці. Препарат має протизапальні, 
капілярозміцнювальні й антисептичні властивості, прискорює регенерацію 
слизової оболонки при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки. 

Як зовнішній засіб оман застосовують у вигляді мазі або настою на олії 
при корості, екземі й нейродермітах. У гомеопатії – як матковий засіб. 

У ветеринарній медицині оман високий застосовується як 
відхаркувальний засіб при захворюваннях дихальних шляхів, при виразковій 
хворобі шлунку, як кровоспинний засіб, при гастритах і інших захворюваннях. 

Дози внутрішньо, г: великій рогатій худобі – 20-30, телятам – 5-10, 
поросятам – 2-5 у вигляді настою. 

Поросяті: 1.  Алантон (Allantonum) – по 0,10-0,25 після випоювання 
молока 3 рази на день при виразковій хворобі шлунку. 

Настойка оману високого (готують на 70 % спирті у співвідношенні 1:4) 
по 3-5 крапель на 30-50 мл води за 30 хвилин до випоювання молока 3 рази на 
добу внутрішньо при виразковій хворобі шлунку. 

Хрін звичайний (Armoracia rusticana P.G. Gaertn., B. Mey. & Scherb) — 
багаторічна трав'яна рослина висотою 40-150 см з родини хрестоцвітих, коріння 
якої вживають як приправу до їжі, у консервуванні та в домашньому лікуванні. 
Поширена по всій території Україні. 
Корінь м'ясистий, товстий. Стебло пряме, гіллясте. Прикореневе листя велике, 
довгасто-округле, зарубчасте по краю, з довгими черешками, нижні — стеблові, 
перистороздільні, середні — довгасто-ланцетні, верхні — лінійні. Цвіте у 
червні — липні. Квітки білі. Плід — овальний стручок. 
Використання. Коріння хрону їстівне і є приправою до різних страв. Молоде 
свіже листя додають у салати і супи, використовують при засолюванні капусти, 
огірків та помідорів. Гострий запах тертому хрону надають ефірна і гірчична 
олії. У неочищених коренях дуже довго зберігається вітамін С, а в подрібнених 
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і залишених відкритими він втрачається за 1 год. Натертий хрін рекомендується 
відразу ж залити оцтом, так як в кислому середовищі вітамін С не руйнується. 
Лікарською сировиною служить коріння. 
Хімічний склад. Корені містять вуглеводи (глюкозу, галактозу, арабінозу), 
сапоніни, вітаміни С, Bi і ВГ, флавоноїди, гірчичну олію та тіоглікозіди. У 
листках знайдені алкалоїди, вітамін С, каротин, флавоноїди та мінеральні солі 
(кальцій, калій і фосфор). 
Свіжий сік багатий лізоцимом, здатним викликати розчинення мікробної 
стінки, створюючи антибактеріальний бар'єр в організмі. Лізоцим в медичній 
практиці застосовують як антисептичний засіб. 
Хрін має відхаркувальну, протицинготну, протизапальну, антимікробну, 
болезаспокійливу дії. Ефірна олія в малих концентраціях подразнює слизову 
оболонку шлунково-кишкового тракту, що супроводжується посиленням 
секреції залоз різних відділів кишечника і посилює його перистальтику. 
Алілова гірчична олія в хріні знаходиться не у вільному стані, а в складі 
сінігрину — С10Н16KNS2О9, який під дією фермента мірозину розщеплюється на 
цукор, кислу сірчанокалієву сіль і гірчичну олію. 
Розведений сік хрону застосовують при гастритах із зниженою кислотністю, 
млявому скорочення кишечника і недостатній функції жовчних шляхів. 
Місцево сік використовують для полоскання горла, рота, при зубному болю, 
при гнійних ранах, як подразнювальний засіб при радикулітах, ревматизмі, 
невралгії, ішіасі, місцевій шолудивості, себореї і гнійних процесах шкіри. 
Встановлено лікувальний ефект хрону при хронічному коліті та холециститі. 
При ударах і дерматомікозах його накладають у вигляді пластирів. Примочки 
або маски з кашки роблять для видалення веснянок і пігментних плям, і у 
суміші з тертими яблуками його рекомендується наносити на обличчя з в'ялою, 
пористою шкірою. 

Череда поникла. Однорічна трав'яниста рослина родини айстрових 
(складноцвітих). Стебло прямостояче, просте або вгорі розгалужене, 10—50 
(100) см заввишки, голе або вгорі розсіяно вкрите короткими залозистими 
волосками. Листки супротивні, сидячі, цілісні, ланцетні або 
видовженоланцетні, по краю пилчасто-зубчасті. Квітки зібрані в пониклі, 
одиничні на кінцях стебел та гілок кошики, оточені дворядною обгорткою 
(ширина кошиків перевищує довжину); зовнішні листочки обгортки (їх 5—9) 
зелені, листкоподібні, видовжено-лінійні, довші за кошики, внутрішні — 
широкояйцевидні, бурувато-зелені, майже однакової довжини з квітками. Всі 
квітки у кошику жовті; крайові — язичкові, неплідні, серединні — трубчасті, 
двостатеві (коли язичкових квіток немає, тоді всі квітки у кошику трубчасті, 
двостатеві). Плід — сім'янка, нагорі з 4 зазубленими щетинками. Цвіте у липні 
— серпні 
Заготівля і зберігання. Для медичних потреб використовують траву череди 
(Herba Bidentis tripartiti), яку заготовляють в період бутонізації рослин. 
Збирають верхівки, не довші 15 см, стебел і бокових пагонів і все листя. Зібрану 
сировину сушать у затінку на відкритому повітрі або в добре провітрюваному 
приміщенні, розстилаючи тонким шаром на тканині чи папері. Готову сировину 
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зберігають у сухих приміщеннях. Строк придатності — 2 роки. Трава череди є 
у продажу в аптеках. 
Хімічний склад. Трава череди містить флавоноїди (лютеолін-D-глю-
копіранозид, бутеїн, сульфуретин, D-глюкопіранозид бутеїну), конденсовані 
дубильні речовини (до 6,5%), червоний флобафен, каротин, кумарини 
(умбеліферон і скополетин), аскорбінову кислоту (60—70 мг %), ефірну олію 
(сліди), слиз, аміни, гіркоти, у-лактони, мікроелементи (зокрема, марганець). 
Фармакологічні властивості і використання. Настій трави череди виявляє 
сечогінну, потогінну, жовчогінну і бактерицидну дію, поліпшує травлення, 
нормалізує порушений обмін речовин. Масляні екстракти трави череди мають 
протизапальні і ранозагоювальні властивості. Експериментами на тваринах 
встановлено, що настойка череди при внутрішньовенному введенні виявляє 
седативну дію, знижує артеріальний тиск, збільшує амплітуду серцевих скоро-
чень, дещо посилює скорочення гладком'язових органів. Як засіб, що покращує 
обмін речовин, настій трави череди вживають при різних діатезах, що 
супроводжуються кропив'яним висипом, при скрофульозі, нейродермітах, се-
борейних ураженнях шкіри голови, артритах, подагрі; як потогінний засіб — 
при простудних захворюваннях; як сечогінний засіб — при захворюваннях 
сечостатевих органів; як вітамінний засіб — при хворобах легень, виразкових 
процесах на шкірі та виразкових колітах. Відваром промивають рани, протира-
ють шкіру для надання їй еластичності, знищення вугрів і прищів. В гінекології 
відвар трави використовують для ванночок і мікроклізм при запальних захво-
рюваннях жіночих статевих органів. Потовчене листя череди прикладають до 
ран і виразок. Протипоказань до призначення препаратів череди не виявлено. 
Лікарські форми і застосування. Внутрішньо — настій трави (15 г сировини на 
400 мл окропу, настояти 30 хвилин, процідити) по півсклянки 3—4 рази на день 
до іди; дві столові ложки суміші (порівну) трави череди пониклої і листя 
брусниці заливають двома склянками окропу, настоюють 45—60 хвилин, 
проціджують і приймають по чверті склянки 3—4 рази на день за 30 хвилин до 
їди при фурункульозі, екземі. 
Зовнішньо — ванни з відвару трави (15— 30 г сировини кип'ятять 10 хвилин в 1 
л води, проціджують і додають до ванни); 
обмивання, примочки і протирання відваром трави (3 столових ложки сировини 
кип'ятять 10 хвилин в 400 мл води, проціджують); 
гігієнічна ванна для жінок (очищає шкіру від продуктів обміну, надає їй 
еластичності і пружності, дезодорує, поліпшує обмін речовин, діє 
заспокійливо): 500 г суміші трави череди пониклої, ромашки без'язичкової, 
чебрецю плазкого і материнки звичайної, листя кропиви дводомної і смородини 
чорної, взятих у співвідношенні 5:3:2:1:5:2, заливають 10 л холодної води, 
доводять до кипіння, настоюють 40—50 хвилин, проціджують і виливають у 
ванну (температура води 36—39°, тривалість процедури до 20 хвилин, 
приймають через кожні 2—3 дні). 

Чистотіл звичайний або Чистотіл великий (Chelidonium majus L.) — є 
єдиним видом монотипного роду. Чистотіл з родини макових — Papaveraceae. 
Рослина отруйна, може також використовуватися як лікарська. 
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Місцеві назви — бордун, гладушник, прозорник, бородавник, тощо. 
Біологічний опис. Багаторічна трав'яниста рослина (30-100 см заввишки) з 
коротким кореневищем і жовтогарячим молочним соком. Стебло прямостояче, 
слаборебристе, як і листки, рідко вкрите волосками, вгорі розгалужене. Листки 
чергові, ясно-зелені, зісподу сизуваті, непарно-перисторозсічені з 3—11 
сидячими зарубчастими частками. Частки округло-яйцеподібні або видовжено-
оберненояйдеподібні, при основі часто збіжні. Прикореневі листки більші, 
довгочерешкові, стеблові сидячі. Квітки (близько 20 мм у діаметрі) на довгих 
квітконіжках, правильні, широкорозкриті, зібрані по 4—5 у зонтикоподібні 
суцвіття, які виходять із пазух верхівкових листків. Оцвітина подвійна. 
Чашолистків два. Вони голі або опушені, при розкриванні квітки обпадають. 
Пелюсток чотири (8-15 мм завдовжки) золотисто-жовтих, яйцеподібних. 
Тичинки численні з тонкими, а вгорі розширеними нитками. Маточка одна, 
зав'язь верхня, стовпчик короткий, приймочка нечіткодволопатева. Плід — 
прямостояча стручкоподібна коробочка (20-50 мм завдовжки, 2—3 мм 
завширшки). Насіння численне, дрібне з ямчастою поверхнею і з м'ясистим 
білим принасінником, чорне, крапчасто-виїмчасте. 
Екологія та поширення. Росте чистотіл на смітниках і узліссях, в листяних, 
мішаних лісах. Тіньовитривала рослина. Цвіте у квітні — вересні. 
Практичне використання. Лікарська, вітамінозна, інсектицидна, бактерицидна, 
отруйна і декоративна рослина. 
Застосування чистотілу у медицині ґрунтується на його жовчогінних, 
антисептичних, сечогінних і фунгіцидних властивостях. У науковій медицині 
використовують траву й корені з кореневищами — Herba Chelidonii cum Radice. 

Чистотіл звичайний. У соку чистотілу містяться такі алкалоїди: 
хелідонін, гомохелідонін, оксихелідонін, протопін, алокриптонін, берберин, 
спартеїн; органічні кислоти — яблучна, лимонна, хелідонова і хелідонінова; 
сліди ефірної олії, камеді та смоли. У траві чистотілу містяться також холін, 
метиламін, гістамін, тирамін, сапонін, флавони, вітамін С (до 180 мг%), каротин 
(до 10 мг%), мінеральні речовини — кремній, залізо, кальцій, магній, фосфор, 
сірка, хлор, алюміній і радіоактивний калій. 
У народній медицині завдяки складному комплексу діючих речовин, що 
містяться в чистотілі, з давніх-давен він набув широкої популярності як 
ефективний засіб. Ним лікують хвороби шкіри (виводять бородавки, 
гострокінцеві кондиломи, мозолі, червоний вовчий лишай, коросту, екзему, 
псоріаз). Останнім часом чистотілом успішно лікують туберкульоз шкіри. 
Свіжим соком чистотілу лікують помутніння рогівки очей і плями на ній. 
З найдавніших часів у народній медицині чистотіл застосовують при хворобах 
печінки (це зумовлено наявністю в траві берберину), жовчного міхура, для 
лікування жовчнокам'яної хвороби та водянки. Є вказівки про лікування 
чистотілом сказу, венеричних хвороб, катару шлунку і кишечника, пухлин 
молочної залози, подагри, ревматизму, геморою, грипу, коклюшу. Відвар трави 
використовують у народі при судомі та епілепсії, у ньому купають дітей, 
хворих нашкірними хворобами та золотухою. Рослина має бактерицидні 
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властивості. Свіжий сік затримує ріст деяких патогенних грибів (наприклад з 
роду трихофітон). 
У гомеопатії есенцією з свіжих коренів лікують хвороби печінки, нирок і 
легень. 
У ветеринарії свіжою травою лікують вівець при здутті шлунку. Соком 
чистотілу лікують бабезієльоз великої рогатої худоби. За ефективністю його сік 
рівноцінний хіміотерапевтичним препаратам, якими лікують це захворювання. 
Колись лікували коней відваром і порошком з кореня і трави чистотілу при 
хворобах печінки, селезінки і ясен (від цинги). Соком чистотілу видаляли у 
коней більма з очей. Чистотілом лікують коросту і рани у тварин. Крім того, 
чистотіл згубно діє на паразитів крові, які уражають еритроцити великої рогатої 
худоби. Але ветеринарів цікавить ця рослина не тільки як лікарська, але й як 
отруйна рослина. Бувають випадки смерті корів при отруєнні чистотілом, але 
це трапляється дуже рідко, бо через неприємний запах і смак тварини поїдають 
його неохоче. При вживанні великої кількості чистотілу ним отруюються також 
люди. Це проявляється в палінні у роті, з'явленні пухирів і виразок, блюванні, 
тривалих проносах, появі кривавої сечі. 
Останнім часом чистотілом лікують парадонтоз (при змазуванні ясен 
настойкою зменшуються болі, свербіння, кровоточивість і прискорюється 
процес епітелізації слизової оболонки), також лікують папіломатоз гортані і 
ракові пухлини. Позитивною властивістю чистотілу як лікарської рослини є те, 
що він сприяє підвищенню вмісту гемоглобіну, еритроцитів і лейкоцитів у 
крові. 
Порошок і настій трави чистотілу добре діє як інсектицид на блішок овочевих 
культур, попелиць, мідяницю та інших шкідників сільськогосподарських 
культур. 
Сік чистотілу використовується у техніці для травлення і воронування металів. 
При домішуванні до кислоти порошку, виготовленого з висушених рослин 
чистотілу, роз'їдання металу затримується на 30 годин і замість газів з 
неприємним запахом виділяються гази, що приємно пахнуть. Чистотіл іноді 
вирощують у тінистих місцях парків. Виведена декоративна махрова форма 
його. 
Збирання, переробка та зберігання. Траву заготовляють під час цвітіння 
(травень — червень), зрізуючи рослини ножами, серпами або скошуючи косами 
без грубих нижніх частин, сушать швидко (протягом семи-восьми годин) при 
температурі близько 55 — 60°. При такому способі сушіння у траві зберігається 
до 96% алкалоїдів, 52% вітаміну С і до 66% провітаміну А. При відсутності 
сушарок її можна сушити на горищі під залізним дахом при температурі; 20-
22°, розстеливши тонким шаром (3-5 см) на папері або тканині. Проте при 
такому способі сушіння вміст алкалоїдів, вітаміну С і провітаміну А 
зменшується. Суху траву пакують у мішки вагою 15 кг або в тюки 50 кг. 
Зберігають у сухих, добре провітрюваних приміщеннях до трьох років. 
Кореневища з коренями заготовляють рано навесні, як тільки починає 
відростати надземна частина, або восени після її відмирання. Викопують 
коріння лопатами або копачками, струшують землю, секаторами обрізують 
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надземну частину і зразу ж миють у холодній воді. 3ібрану сировину 
відправляють на завод у день заготівлі навалом на чистому брезенті. 

Кукіл́ь звича́йний (Agrostemma githago L.) — отруйна однорічна 
трав'яниста рослина родини гвоздикових із темно-рожевими, зрідка білими 
квітками й отруйним насінням. Росте як бур'ян серед хлібних злаків. Стебло 
прямостояче, просте або розгалужене, до 90 см заввишки. Листки супротивні, 
цілісні, цілокраї, лінійні. Квітки великі правильні, двостатеві, темно-рожеві, 
рідко білі. Цвіте у червні — липні. Плід — коробочка. Трава містить 
амінокислоти, кумарини, флавоноїди, сапоніни. Галенові препарати куколю 
звичайного мають антимікробну, протистоцидну, снодійну і спазмолітичну дію. 
Використовують при бронхітах, шлункових коліках. Всі частки рослини 
можуть бути отруйними. Симптоми отруєння: загальне збудження, судоми, 
порушення функції серцево-судинної системи, гемоліз еритроцитів. 
При отруєнні застосовують промивання шлунку великою кількістю води з 
додаванням активованого вугілля, сечогінні засоби та засоби, що нормалізують 
функцію серцево-судинної системи, гепатопротектори. 

Подорожник ланцетолистий (лат. Plantago lanceolata) — багаторічна 
трав'яниста рослина роду Подорожник (Plantago) 
Ботанічний опис. Багаторічна трав'яниста рослина висотою до 50 см з 
укороченим кореневищем та стрижневим коренем. Стебло безлисте. Листки 
зібрані у прикореневу розетку, ланцетні суцільнокраї, з 3-5 дугоподібними 
жилками, у нижній частині вздовж жилок волосисті. Квітки дрібні, сухі, зі 
світло-бурим відтінком, зібрані у густі короткі довгасто-яйцеподібні колоски. 
Тичинки світло-жовті, у 4-5 разів довші від віночка та видаються з нього. 
Плід — яйцеподібна тупа двогнізда коробочка, що має в кожному гнізді по 
одній насінині. Рослина цвіте у травні-серпні. Дозрівання плодів припадає на 
липень-вересень.  
Хімічний склад. Надземні частини рослини містять флавоноїди, фенолокислоти 
та їх похідні. У листі містяться вуглеводи та органічні кислоти: (фумарова, 
хлорогенова, неохлорогенова, ванілінова, ферулова, протокатехова, пара- 
гідроксибензойна, пара-кумарова). Насіння містить слиз та тригліцериди. У 
корінні знайдені лінолева кислота, холестерин, ситостерин, стигмастерин та 
кампестерин. 
Застосування. Лікарська рослина. Запах відсутній; смак слабко гіркий, 
в'яжучий. Листя подорожника ланцетолистого мають протизапальну, 
болезаспокійливу та секретолітичну дію при захворюваннях дихальних органів, 
супроводжуваних виділенням густих секретів, наприклад, при хронічному 
катарі легенів, частому сечовипусканні та ін. Сік зі свіжого листя цієї рослини 
діє пом'якшувально, заспокоює болі при фурункулах, при набряках внаслідок 
ударів, укусах комах та ін. Збір і сушіння варто проводити обережно, бо ніжні 
листки часто втрачають колір, буріють і навіть чорніють.  

Рослини, що діють в’яжуче та протизапально 
Бада́н (Bergenia) — рід родини ломикаменевих (Saxifragaceae). 

Багаторічні трав'янисті рослини з товстим кореневищем, безлистим стеблом і 
великими шкірястими листками в прикореневій розетці. Квітки ліловочервоні, 
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дзвониковидні, зібрані в щитковидні суцвіття на верхівці стебла. Відомо 9—10 
видів, поширених в Центральній і Східній Азії. В Україні росте тільки в 
культурі, як декоративні рослини. Кореневища і листки бадану містять 
дубильні речовини. 
Використовується для дублення шкіри, одержання таніну, галової кислоти і 
арбутину. Бадан товстолистий (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch) - одна з рослин, 
для якої характерний високий вміст фенольних сполук. Кореневище бадану є 
офіційним і використовується в медицині як в'яжучий, кровоспинний і 
протизапальний засіб. При заготівлі сировини у бадана майже цілком 
видаляються пагони і заготівля кореневищ в промислових масштабах 
спричиняє знищення його заростей. 
Опис. Бадан товстолистий – багаторічна трав’яниста рослина заввишки 20-50 
см з товстим повзучим кореневищем, перехідним в потужний вертикальний 
корінь. Стебло коротке, висотою 5-10 см. Листя щільне, округле; вони успішно 
зимує під снігом. Квітконоси заввишки 15-60 см несуть волотисте суцвіття 
досить великих рожевих квіток. 
Використовувана частина. Листя, в них накопичуються арбутин, ізокумарін, 
дубильні речовини, гідрохінон, галова кислота та ін. Кореневища, вони містять 
дубильні речовини, цукру, крохмаль; феноли, макро – і мікроелементи. З віком 
у рослини вміст дубильних речовин в кореневищах підвищується, а в листі – 
зменшується. 
Збір і заготівля. В лікарських цілях заготовлюють старе чорно-коричневие 
листя, яке провисіло на рослині не менше 3 років. За цей час під дією сонця і 
вологи воно проходить процес ферментації і набуває приємний аромат. Чим 
молодше листя, тим слабкіше запах. Ранньою весною можна запасати торішнє, 
але сухе і побуріле листя, перезимувавше під снігом. Кореневище викопують у 
червні- липні, очищають від землі, видаляють коріння і пошкоджені частини, 
ріжуть на невеликі шматки, підв’ялюють на сонці і сушать в тіні на повітрі або 
в сушарках при температурі не вище 30 ° С. Сушка повинна бути повільною, 
так як при швидкій знижується вміст дубильних речовин. 

Гірча́к змії́ний (Persicaria bistorta L.) — багаторічна рослина родини 
Гречкових, яку донедавна відносили до роду Гірчак, а тепер — до роду 
Persicaria, а інколи й до роду Bistorta під назвою Bistorta officinalis (Raf.). 
Також відома під народними назвами ра́кові ши́йки, змійови́к, криве́ зі́лля, 
черевна́ трава́, бля́шечки, горлець, дику́ша, левурда́, рачинець, рачки, ужовник. 
Трав'яниста рослина заввишки 30—100 см. Кореневище звивисте, в розрізі 
червонувато-буре, від нього відходять корені. Листки загострені, причому 
прикореневі мають довгі крилаті черешки, знизу сіруваті, стеблові листки з 
розтрубами. Суцвіття — густий колос, піднесений на квітконосі, складається з 
рожевих квіток. Плід — сім'янка. 
Кореневище містить 15—20% дубильних речовин, 0,5% галової кислоти, 0,45% 
глюкози, парарабін, 30% крохмалю, 10% білкових речовин, а також барвники, 
каротин, Вітамін C. В медицині з лікувальною метою використовують 
кореневища, які замінюють імпортну ратану. В народній медицині кореневища 
відомі як сильно в'яжучий засіб. Застосовується при проносах всередину і для 
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промивань. Рідкий екстракт призначається по 30—40 капель на прийом, відвар 
(15—20 г на 200 г води) — по столовій ложці 3—4 рази на день. Крім того, в 
народній медицині використовують кореневище як в'яжучий засіб при 
лікуванні ран, кровотеч, чиряків, при хворобах сечового міхура. 
При каменях жовчного і сечового міхурів п'ють відвар з кореневища (20 г на 1 л 
води, варять 15 хв), п'ють 0,5 склянки три рази в день. 

Гравілат міський, вивішник міськи́й (Geum urbanum L.) — 
багаторічна трав'яниста рослина родини розових (Rosaceae) 40—60 см 
заввишки з прямостоячими, м'яковолосистими стеблами. 
Прикореневі листки ліроподібно-перистороздільні, з великою ниркоподібною 
верхівковою часткою і меншими округлояйцеподібними бічними частками. 
Стеблові листки чергові, трироздільні, як і прикореневі, притиснуто-волосисті, 
прилистки великі. Листочки по краю надрізано-зубчасті, з великим верхнім 
сегментом. Квітки прямостоячі, дрібні (6—10 мм у діаметрі), правильні, 
розміщені на верхівках стебел, з подвійною вільнопелюстковою оцвітиною. 
Листочків підчаші й чашолистків по п'ять. Пелюсток п'ять. Вони жовті, 
оберненояйцеподібні. Тичинок і маточок багато, стовпчики верхівкові, 
зчленовані у верхній частині. Зав'язі верхні. Плід — збірний, складається з 
численних горішкоподібних сім'янок, з довгим на верхівці загнутим носиком. 
Усі насінини мають невеликі гачечки, які легко чіпляються за одяг людини й 
шерсть тварин, завдяки чому розповсюджуються на великі відстані. 
Місця проростання. Широко розповсюджена лісова рослина-бур'ян. Її можна 
побачити в тінистих лісах, у парках і чагарниках по всій Україні. Гравілат 
міський росте в листяних, рідше мішаних лісах, інколи серед чагарників, по 
засмічених місцях, уздовж доріг. Тіньовитривала рослина. Цвіте у травні — 
червні. 
Практичне використання. Лікарська, харчова, танідоносна, фарбувальна 
рослина. У народній медицині використовують кореневища і корені гравілату. 
Вони мають протизапальну й антисептичну дію. Рекомендуються при хворобах 
шлунково-кишкового тракту, при дизентерії, катарах, блюванні, коліках, при 
розладі печінки і жовчного міхура, геморої, тривалих кровотечах, туберкульозі, 
рахіті, при гострих бронхітах. Корені використовують при кровотечах ясен і як 
заспокійливий засіб. Вони містять ефірні олії з ароматом гвоздики, крохмаль, 
смоли, глюкозид геїн, флавони. Стебла з листками вживають інколи при 
кровотечах, туберкульозі, кривавому проносі. У ветеринарній практиці корені 
дають коровам при кривавій сечі. листки гравілату міського містять вітамін С 
(до 123,6 мг %) і разом з листками гравілату річкового придатні для 
приготування салатів, зелених борщів, супів і супових пюре (подрібнені листки 
надають супам пряного присмаку). 
Корені гравілату містять таніди (до 40%) і можуть бути дубильною сировиною. 
З них добувають чорну і коричневу фарби. 

Звіробій звичайний (Hypericum perforatum L.) місцеві назви: 
стокровиця, калмицький чай, зілля свєтоянське, заяча крівця тощо — 
багаторічна трав'яниста рослина родини звіробійних. 
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Біологічний опис. Стебло пряме, голе, вгорі гіллясте, 30-60 см заввишки. 
Міжвузля округлі або з двома гранями, щільні. Листки супротивні, сидячі, 
овальні, видовжено-яйцеподібні або видовжені, тупуваті, цілокраї, з 
численними залозками. Квітки правильні, зібрані в щитоподібну волоть або 
нещільну китицю. Чашечка з п'яти зрослих при основі ланцетних, загострених, 
гладеньких по краю чашолистків. Віночок п'ятичленний, жовтий, пелюстки з 
численними чорно-бурими або фіолетовими крапками. Тичинок багато, 
маточка одна з верхньою зав'яззю і трьома-п'ятьма стовпчиками. Плід — 
багатонасінна тригранна коробочка. 
Практичне використання. Лікарська, фітонцидна, ефіроолійна, танідоносна, 
харчова, фарбувальна, медоносна, отруйна рослина. У науковій медицині 
використовують квітучі верхівки пагонів — Herba Нурегісі як в'яжучий, 
протизапальний і тонізуючий засіб при кровохарканні, кашлі, проносах, 
колітах, хворобах печінки, для укріплення ясен. Лікарські властивості звіробою 
пов'язані з його досить складним хімічним складом. Трава звіробою містить 
дубильні, смолисті, фарбувальні речовини, флавоноїди, каротин, вітамін С, 
глюкозид гіперін, холін, сапоніни тощо. Із звіробою звичайного виробляють 
антибактеріальні препарати іманін і новоіманін, якими лікують гнійні рани, 
тяжкі опіки, гострі катари дихальних шляхів. Новоіманін використовують для 
боротьби з бактеріозами овочевих рослин і проти вірусної мозаїки тютюну. 
Звіробоєм лікують стоматити, гайморити, фарингіти. 
У народній медицині звіробій дуже популярний лікувальний засіб, який 
застосовується при багатьох хворобах: проносах, шлунково-кишкових 
захворюваннях, хворобах дихальних шляхів, як тонізуючий засіб при серцево-
судинних захворюваннях, як кровоспинний — при маткових кровотечах, 
хворобах печінки, нирок і як глистогінний засіб, при невралгіях, істерії, 
безсонні, епілепсії, паралічах. Звіробійну олію використовують для лікування 
ран, виразок, наривів, розпушених ясен, уражень слизової оболонки рота. 
Усередину вживають для зміцнення серцевого м'яза. У гомеопатії 
використовують есенцію з свіжої квітучої рослини. 
У ветеринарії для лікування ран застосовують емульсію з настою трави, 
виготовлену на вазеліновій олії. Фітонцидні властивості звіробою зумовлені 
наявністю в ньому ефірних олій (0,09-0,114 %), до складу яких входять пінен, 
мірцен, цінеол. Олію з звіробою використовують у парфумерії, для лікування 
ран і опіків, виразок шлунку та дванадцятипалої кишки. 
В усіх частинах рослини є таніди (до 7,5 %), тому її застосовують для дублення 
шкур, надаючи їм еластичності, щільності та приємного забарвлення. 
У траві звіробою знайдені сапоніни. При з'їданні великої кількості його вівці, 
коні й велика рогата худоба отруюються. Цікаво відзначити, що отруюються, як 
правило, тварини з білою шерстю. Звіробій викликає розвиток дерматитів у 
білошерстих тварин, сверблячку, параліч аборти. Інші види звіробою в науковій 
медицині не використовуються і домішки їх до сировини з трави звіробою 
звичайного небажані. 

Ша́влія лі́карська (Salvia officinalis) — вид рослин з роду Шавлія. Це — 
багатостебловий напівкущ до 80 см заввишки. Стебла галузисті, внизу 
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здерев'янілі, вгорі трав'янисті, чотиригранні. Листки супротивні, черешкові, 
сірувато-зелені, молоді — білоповстисті. Квітки двогубі, великі, синьо-
фіолетові, зібрані несправжніми кільцями, зближеними на верхівці стебла в 
пухкі колосоподібні суцвіття. Плід складається з чотирьох горішків, які сидять 
на дні неопадаючої чашечки. Цвіте в червні. 
Листки містять ефірну олію (1—2,5 %), до складу якої входить близько 15 % 
цинеолу; туйон, пінен та інші терпени. Свіже листя має сильну бактерицидну 
дію. Застосовують відвар листя як в'яжучий і дезинфікуючий засіб при різних 
катаральних станах слизових оболонок, переважно у вигляді полоскань. Листя 
входить до грудних, протипроносних і пом'якшувальних зборів. 

Контрольні питання 
1. Які лікарські рослини  застосовуються при гіповітамінозах? 
2. Які лікарські рослини  відносять до групи, що діють кровоспинно? 
3. Назвіть рослини, що відносять до групи в’яжучих? 
4. Назвіть частини рослин, в яких концентруються в’яжучі речовини? 
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Лекція 4 
Збирання, сушіння, обробка та зберігання лікарських рослин 

 
Збирання. Збирають лише окремі частини рослин у строки, коли вони 

найбагатші активними лікарськими речовинами. Найбільше цих речовин 
нагромаджується на таких стадіях росту рослин: 

- у корі  –  під час весняного соковиділення; 
- у зеленому листі і стеблах – у пору цвітіння і початку плодонасіння; 
- у плодах (у тому числі в насінні) – у період повного достигання; 
- в  кореневищах, цибулинах – після того, як зів'яне надземна частина 

рослини. 
Бруньки збирають рано навесні, як правило у березні – квітні, коли 

почався їх ріст і вони набрякли, але ще не розпустилися (бруньки смородини, 
берези, сосни і тополі). 

Кору  з молодих гілок і стовбурів заготовляють  у квітні – травні в період 
руху соку, коли вона  легко відокремлюються від деревини. Щоб кора легко 
знімалася, на стовбурі роблять поздовжні та поперечні надрізи ножем з дуже 
гострим кінцем. На здертій корі не повинно бути деревини. Заготовляють кору 
дуба, калини, обліпихи та ін. 

Квітки збирають залежно від строків цвітіння кожного виду рослин, 
переважного на початку в’янення; у більшості випадків їх зривають руками, 
іноді цілі суцвіття (цмін пісковий, тирлич жовтий) або тільки квіткові кошики з 
квітконосів (пижмо звичайне, ромашка лікарська). З деяких видів рослин 
збирають частини квіток (з дивини густоквіткової збирають лише віночки з 
тичинками, з волошки синьої – використовують лише крайові квітки та ін.). 

Листя обережно зривають руками перед початком або під час цвітіння 
рослини до зів’янення квіток, не порушуючи росту самої рослини. Листя 
підбілу звичайного потрібно заготовляти тільки після цвітіння, тому що вони в 
цей період ще розвиваються; листя полину рекомендують збирати разом з 
черешком. 

 Трави заготовляють починаючи з травня перед початком або після 
цвітіння рослини. Надземні частини (листоносні та квіткові стебла) зрізують 
ножем або ножицями на рівні нижніх листків. Оголені стебла залишаються. З 
деяких рослин зрізують тільки верхівки, що цвітуть (звіробій звичайний, 
конюшина, лучна, полин звичайний та ін.). 

 Плоди збирають у різні строки в період їх цілковитого достигання, який 
визначають за зовнішнім виглядом рослин: малину –  у липні – серпні, 
шипшину коричну, калину звичайну – у вересні – жовтні і т. д. Плоди зривають 
руками без плодоніжок уранці або ввечері, оскільки зірвані в спеку швидше 
псуються. Зіпсовані та пошкоджені плоди слід відкидати. Краще збирати в 
кошики, зсередини обшиті мішковиною. Плоди шипшини зривають разом із 
залишками чашолистків, які легко відокремлюються після сушіння. 

 Корені, корневища, бульби і цибулини збирають навесні або восени після 
припинення руху соків у рослини, коли вся надземна частина її починає 
в’янути. Для цього у радіусі 10 - 15 см від стебла рослину обкопують, 
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заглиблюючи лопату в  ґрунті так, щоб не підрізати коренів або кореневищ, 
потім вивертають їх із ґрунтом, старанно очищають від землі і миють у 
холодній проточній воді. Товсті корені розрізають на менші частини. У 
південних районах  України, де період в'янення багатьох рослин настає раніше, 
корені починають збирати раніше на 1 – 2 місяці. 

Перевага осіннього збирання коренів і кореневищ полягає у тому, що 
восени вони крупніші, протягом літа в них нагромаджується запасний крохмаль 
та інші цінні лікувальні речовини. Крім того, при збиранні восени насіння з 
рослини обсипається в ґрунт, що створює сприятливі умови для природного 
відновлення заростей, тоді як навесні зарості цінних рослин знищуються.  

Насіння заготовляють тільки достигле, ціле, непошкоджене комахами. 
Очищене від пилу і домішок насіння трохи підсушують на повітрі, щоб 
запобігти плісенню. Є винятки, коли насіння заготовляють, коли половина 
дозріває, а інші ще зелені (кріп запашний). Тоді зривають або зрізують цілі 
рослини з насінням, зв'язують їх у снопики й залишають достигати, а потім 
обмолочують; за необхідності їх досушують. 
  Усі надземні частини рослин можна збирати в суху погоду (коли на них 
обсохла ранкова роса) протягом усього дня (до появи вечірньої роси). Підземні 
частини (кореневища) добре копати під час дощу, попередньо струсивши 
землю, очистити від стебла, омертвлених частин, після того промити у 
проточній воді. Товсте та велике коріння потрібно порізати на шматки, товсті – 
розрізати по ходу кореня на деякі частини. Деякі корені для подальшого 
зберігання очищають від кори (атру, алтеї, солодки та ін.). Ямки, що 
залишилися після викопування коренів, треба засипати, а на їх місце висіяти 
насіння цих рослин. 

Зібрані листя, квітки, соковиті ягоди та інше  кладуть у кошики; траву, 
кору, корені висипають у мішки, запобігаючи самозігріванню вологої маси 
сировини. Так само, щоб уникнути псування рослин, їх не слід залишати на ніч 
у тарі, в якій вони були принесені, або в купках. 

Збираючи сировину з дерев та кущів, треба стежити за тим, щоб не 
ламати гілки. Залишайте частину квітів і суцвіть для обсіменіння. Це 
відноситься як до однолітніх, так і до багатолітніх рослин. 

Сушіння і обробка лікарських рослин.   
Для того, щоб одержати незмінний хімічний склад і біологічно активні 

речовини, не допустити значної утрати їх лікувальних властивостей, потрібно 
правильно сушити рослинну сировину. 

У сирому стані зібрані лікарські рослини швидко псуються під дією 
власних ферментів бродіння. При цьому в них руйнується активний початок, 
змінюється забарвлення. Тому зібрану рослинну сировину потрібно негайно 
висушити. І чим швидше починати сушіння, тим якість сировини  буде вища. 

Найдоступнішим і найпоширенішим є повітряне сушіння. Більшість 
лікарських рослин під впливом сонячного світла (внаслідок руйнування 
хлорофілу) втрачає свій природний колір (листя – жовкне, квітки тьмяніють і 
вигорають), а наявні в них ефірні олії можуть вивітритися (наприклад, у 
материнці, пижмі, чебрецю та інших). Тому сушать рослини у затінку, при 
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хорошому провітрюванні, під накриттям, на горищах, у повітках, куди прямі 
сонячні промені не потрапляють. Для сушіння застосовують сушарки,  
натоплені печі, лежанки тощо (в домашніх умовах). 
       Основні умови і строки сушіння рослинної сировини. 
       Бруньки (смородини, тополі, берези, сосни) сушать у затінку, розсипаючи 
їх тонким шаром, або в сушарках при температурі 25 – 30º С. У печі або на печі 
сушити їх не можна, бо від перегрівання вони розпускаються. 

Кору сушать на повітрі у затінку або в чистому приміщенні, що добре 
провітрюється, а також у сушарках при температурі 40 – 45º С. Для цього кору 
розкладають на підстилці тонким шаром, час від часу перегортають, але так, 
щоб шматочки кори не потрапляли один на інший (трубка в трубку). 

Квітки сушать у день збирання (інакше вони зів'януть і зіпсуються) на 
повітрі у затінку або у приміщенні, що добре провітрюється. Їх розкладають на 
підстилці, марлі, папері тонким шаром. Спочатку з квіткової маси виділяють 
квітконіжки, стеблинки і приквітки. Треба стежити, щоб квітки не пересихали 
(тоді вони легко обсипаються і псуються), зберігали свій природний колір. 
Сушіння вважається закінченим, якщо квітки можна розтерти в порошок. 

Листя сушать на повітрі у затінку або в приміщенні, що добре 
провітрюється, на горищах під залізним дахом. У всіх випадках його 
розстилають тонким шаром. 

Траву можна сушити двома способами: перший – траву зв'язують 
маленькими пучками і підвішують в сухому, теплому, добре провітрюваному, 
приміщенні. Другий – сушать також на повітрі у затінку або приміщенні, добре 
вентильованому, час від часу  перевертають,  розклавши  тонким шаром на 
чистій підстилці – стебло до стебла, верхівку до верхівки. 

Плоди (ягоди) сушать одразу після збирання при вільному доступі 
повітря – під накриттям, на горищі під залізним дахом, у натопленій печі, у 
плодоовочевих сушарках (при температурі 50 – 60º С), розклавши тонким 
шаром на обтягнутих полотном або марлею рамах, ситах, залізних чи фанерних 
листках тощо. Плоди шипшини, ягоди малини, чорниці, спочатку треба 
прив'ялити на сонці, що прискорює висихання і запобігає утворення грудок. Під 
час сушіння плоди і ягоди треба обережно перемішувати, стежачи, щоб вони не 
злипалися і не пересихали. Сушка плодів і ягід вважається закінченою, якщо 
вони при стисканні в долоні не склеюються в грудки і не забарвлюють її. 

Корені й кореневища очищають від землі, миють і один-два дні перед 
основною сушкою в'ялять на відкритому повітрі. Сушать їх на горищах, під 
накриттям і в інших місцях, що добре провітрюються (при температурі не вище 
35 – 40º С), розклавши тонким шаром і часто перевертаючи. Після сушіння 
сировину треба знову очистити, розсортувати. Якщо окремі частини 
недосушені – висушити їх. Ця остання очистка потрібна, щоб видалити 
недосушені частини рослини, а також частини, що утратили своє забарвлення. 

Деякі корені і кореневища (перстачу прямостоячого, гірчака зміїного, 
родовика лікарського та ін.), які не містять барвних речовин, можна сушити 
безпосередньо на сонці. 
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 Насіння сушать у приміщенні, що добре вентилюється, розсипавши 
тонким шаром на мішковині і часто перемішують. 

Лікарські рослини, в яких є глюкозиди і алколоїди, треба сушити при 
температурі 50 – 60º С, а ті, що містять ефірні олії, при 25 – 30º С. Соковиті 
плоди сушать при температурі  70 – 90º С, при цій же температурі можна 
сушити снопики рослин, підвісивши їх на мотузочках. 

 Для максимального використання приміщень, зокрема горища, 
влаштовують стелажі за допомогою вертикальних стояків і прикріплення до 
них 3 – 4 рядів поперечних планок, на які натягують металеву сітку, рогожку, 
марлю, рідку тканину. При цьому сировину, яка потребує швидкого сушіння 
(квітки) і траву горицвіту, квітки конвалії та інших глюкозидо-
алкалоїдовмісних рослин) розстилають на верхніх полицях, ближче до 
нагрітого сонцем металевого даху, а ефіро- та інших глюкозидо-
алконоїдовмісних рослин, розкладають на нижніх полицях стелажів, але з 
умовою, щоб їх запах не поширювався на верхні полиці. 

В осінній період, коли немає можливості сушити рослини надворі і 
забезпечити теплове сушіння, користуються печами. У них висушують 
переважно плоди шипшини та  інші соковиті ягоди. Відразу після того, як піч 
натоплено, класти в неї лікарські рослини не можна, потрібна перерва            2 – 
3 год. Для перевірки температури в піч кидають папірець: якщо він не 
загорівся, то можна вміщувати плоди. Для кращого використання об'єму печі в 
ній влаштують дво-триярусні металеві стелажі, фанерні листи, металеві сітки. 

У випадках, коли сировина за один раз не висохне, її обережно виймають 
з печі, ставлять у сухому місці і наступного дня процес повторюють. Лікарські 
рослини можна сушити також на печі, на лежанці. 
     При всіх способах сушіння рослин треба спочатку очистити їх від домішок, 
пошкоджених частин, пожовклого побурілого листя, різних стеблин, а квітки 
звільнити від квітоніжок, стеблинок  і приквіток. Під час сушіння рослин слід 
дотримувати ідеальної чистоти і стежити за тим, щоб вони не пересохли або 
залишилися недосушеними. Рослини з інтенсивним ароматом потрібно сушити 
окремо від інших. Щойно зібрана сировина містить багато вологи (40 – 95 %), 
значна частина якої (40 - 80 %) внаслідок сушіння випаровується. Рослина при 
цьому втрачає у масі: бруньки біля    - 45%, кора – 40 % , квітки – 75 %, листя – 
80 %, трава – 70 %, корені – 65 %, ягоди – 80 %. 

У висушених рослинах, відповідно до затверджених стандартів, повинно 
бути не більше 12 -14 % вологи. 

Зберігання.  Щоб лікарські рослини не втрачали своїх властивостей, їх 
зберігають у спеціальних умовах: у чистому, сухому місці, що добре 
провітрюється, і куди не проникають прямі сонячні промені та волога. Щоб 
запобігти подрібненню, їх тримають у невеликій кількості в закритих фанерних 
або картонних коробках, час від часу провітрюючи. Ягоди потрібно зберігати 
на постійних протягах, підвісивши їх у  мішечках із тканини. До кожного 
пакунка треба прикріпити фанеру або картонний ярлик із зазначенням назви 
рослини, а на паперових пакетах вказати їх вміст. 
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Отруйні рослини слід обов'язково тримати під замком! 
      Ароматні рослини, що містять ефірні олії, необхідно зберігати окремо, щоб 
їх запах не переходив на інші рослини. 

Як правило, використовувати лікарські рослини, що зберігалися більше 
одного року, не рекомендується. Для коренів ці строки продовжені (від 2 до 4 
років). 

Вимоги до якості лікарських рослин. Для ефективності ліків першорядне 
значення має якість рослин, з яких їх виготовляють, тому треба обов'язково 
дотримуватись таких правил поводження з лікарською сировиною. 

1. Куплені в аптеках або спеціальних магазинах лікарські рослини 
мають бути у відповідній цілій упаковці із зазначенням їх назв і кількості. 

2. Якщо лікарські рослини збирали самостійно, на упаковці до 
сушіння і після нього слід написати назву. 

3. В усіх випадках ярлик на упаковці треба зберігати до повного 
використання рослин. 

4. Перед приготуванням ліків (відвару, настою, настоянки, чаю, 
полоскання) з рослин, незалежно від того, де їх придбано (в аптеці, 
спеціальному магазині, самостійно зібрані), потрібно перевірити цілість 
упаковки і наявність на ній відповідних записів. 

5. Не можна використовувати лікарські рослини із затхлим або не 
властивим їм запахом,  гнилими, з домішкою сторонніх речовин, пошкоджені 
гризунами, на упаковці яких не вказано назви. 

6. Для виготовлення ліків (настоїв, відварів, чаїв та ін.). рослину 
потрібно попередньо обробити: кору, листя і траву подрібнити на невеликі 
шматочки, корені, плоди (ягоди) і насіння до крупного порошку, квітки 
використовують цілими. Складаючи суміші з різних подрібнених рослин, треба 
намагатися одержання однорідної маси. 

  Необхідно суворо дотримуватися рекомендованих в описах доз кожної 
рослини, а також способів приготування ліків з них.  
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Музей анатоміі тварин - важлива ланка просвітницької та виховної роботи 
на факультеті ветеринарної медицини ДДАЕУ 

Жоріна Л.В., старший викладач кафедри  
нормальної і патологічної анатомії  

Дніпровського державного  
аграрно-економічного університету 

 
Музей анатомії тварин створено викладачами кафедри нормальної та 

патологічної анатомії сільськогосподарських тварин на початку 2008 року. 
Унікальність музею полягає в тому, що він не є класичним анатомічним або 
зоологічним музеєм. Зібрана протягом 15 років співробітниками кафедри та 
студентами факультету колекція  “ілюструє” різноманітні аспекти стосунків 
людини зі свійськими та дикими тваринами, позитивні та негативні наслідки 
такої взаємодії.  

Основною ідеєю, представлених в музеї експозицій, є популяризація 
концепції біоцентризму, яка визначає рівноцінне право на існування будь якого 
виду організмів, що населяють нашу планету. Тому, одним з головних завдань 
музею є формування в молоді почуття відповідальності за свої вчинки у 
стосунках із тваринним світом та розуміння необхідності змін людиною свого 
відношення до навколишнього середовища.  

Анатомічний музей відіграє значну роль у формуванні у студентів, 
майбутніх лікарів ветеринарної медицини, біологічного та екологічного 
мислення, як основи для розвитку професійних навичок, сприяючи кращому та 
більш глибокому засвоєнню знань про будову тіла тварини, а також детально 
вивченню вікових, видових та породних аспектів анатомії тварин та впливу на 
них факторів людської діяльності. 

Музейну колекцію створювали співробітники кафедри анатомії. Всі 
роботи відбуваються під керівництвом завідувача кафедрою професора 
Гавриліна П.М. та доцента кафедри Шулешко О.О., які забезпечують  музейну 
колекцію новими препаратами, контролюють процес виготовлення експонатів. 
Старший викладач Жоріна Л.В. оформлює музейні експозиції, розробляє теми 
екскурсій, розповідає студентам та школярам про різноманітні аспекти 
стосунків людини з тваринами. Аспірант кафедри анатомії Богомаз А.А. 
кваліфіковано збирає скелети різних тварин від дрібних гризунів до бегемота та 
жирафа. Під час екскурсій він знайомить учнів з анатомією тварин, 
особливостями скелетів представників різних класів.  

В колекції музею представлені більш ніж 500 експонатів всіх основних 
класів хребетних – риб, амфібій, рептилій, птиць, але її основу складають 
анатомічні препарати ссавців. Це препарати окремих кісток скелета, сухі та 
вологі препарати зв’язок, м’язів та внутрішніх органів, комплексні нервово-
м’язові і судинно-м’язові препарати, корозійні препарати (зліпки судин органів 
та бронхіального дерева), чучела. 

Гордістю музейної колекції є рідкісні та  екзотичні препарати: повний 
скелет бегемота (єдиний в Україні), скелет жирафа, лами, тапіра, бізона,  
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верблюда, страуса, чучела кота сфінкса, голови бегемота, лимонної акули, 
варана, ігуани, окремих видів змій. В музеї є цікавий куточок, який налічує 
скелети дванадцяти різних видів мавп. Унікальними є такі експонати, як деякі 
окремі кістки мамонта та його зуб, які знайдені на Дніпропетровщині, 
скам’янілі кістки стародавніх тварин, препарати риб, виготовлені за новітньою 
технологією полімерного бальзамування (дарунок співробітників кафедри 
анатомії та анатомічного музею НУБіП). 

Окрема експозиція музею присвячена демонстрації патологічних змін в 
організмі тварин, більшість з яких пов’язана з антропогенно-техногенними 
факторами: хвороби екзотичних та свійських тварин, які є наслідком порушень 
умов утримання та годівлі, некваліфікованої лікарської допомоги, жорстокого 
поводження із тваринами; патології ембріонального (внутрішньоутробного) 
розвитку; паразитарні ураження внутрішніх органів тощо.  

Протягом всього терміну навчання, активну участь в роботі музею беруть 
участь студенти факультету ветеринарної медицини, тому що під час 
виготовлення анатомічних препаратів, майбутні лікарі не тільки розширюють 
свої  знання з анатомії тварин, але й набувають певних навичок, необхідних 
майбутнім лікарям. Так, деякі студенти після активної роботи в анатомічному 
музеї, стали добрими лікарями-травматологами та спеціалізуються на операціях 
по остеосинтезу. 

Музей анатомії тварин відіграє певне значення в професійній орієнтації 
школярів. Музей регулярно відвідують учні міста Дніпро та Дніпропетровської, 
Запорізької та Кіровоградської областей. Тема екскурсій залежить від віку та 
біологічних знань дітей, які приїздять на екскурсію. Для наймолодших 
школярів - це розповідь про різноманіття тваринного світу, про продуктивних 
та свійських тварин – друзів людини. Учням середніх класів ми розповідаємо 
особливості будови тіла тварин різних систематичних груп, вплив умов 
існування на структуру тіла тварини, та на конкретних прикладах пояснюємо, 
до чого призводить жорстоке ставлення до тварин людиною та неграмотне їх 
утримання.  

Учням випускних класів надається інформація про особливості 
професійної діяльності лікаря ветеринарної медицини та значення 
морфологічних дисциплін у формуванні його статусу, ролі ветеринарної 
служби у захисті здоров’я людини, контролі якості харчових продуктів. На 
прикладі експонатів патологоанатомічної колекції пояснюються наслідки 
антропогенного забруднення зовнішнього середовища, вплив на спадковість 
інбридингу, ігнорування власниками тварин рекомендацій лікарів ветеринарної 
медицини щодо вакцинації тварин та інших ветеринарно-санітарних 
профілактичних заходів. 

Таким чином, музей анатомії тварин ДДАЕУ є одним з провідних 
підрозділів факультету ветеринарної медицини, який відіграє значну роль у 
формуванні майбутніх лікарів ветеринарної медицини біологічного, 
екологічного, наукового та лікарського мислення як основи професійних 
здібностей, а також професійної орієнтації школярів – майбутніх студентів 
аграрного  університету. 
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Важливість виконання техніки безпеки при спілкуванні з тваринами  

Шулешко О.О.,  доцент кафедри  
нормальної і патологічної анатомії  

Дніпровського державного 
аграрно-економічного університету 

 

На Україні зараз співіснують самі різні зоологічні колекції – державні або 
приватні, великі або малі, але всі вони покликані проводити екологічну 
навчально-виховну роботу, зберігати генофонд рідкісних, екзотичних та 
місцевих видів тварин, сприяти розселенню аборигенних тварин у дикій 
природі, вивчати дику фауну i розробляти наукові основи розведення її 
представників у неволі. До цієї кропіткої, цікавої, дуже потрібної, але інколи 
небезпечної роботи залучаються не тільки високо професійні спеціалісти 
(зоологи, ветеринарні лікарі, зоотехники) і науковці, але і волонтери. Останні 
не завжди володіють необхідними знаннями і навичками по догляду і 
лікуванню тварин. 

Тому на вході до любої зоологічної колекції (зоопарк, сафарі-парк, 
зоотваринницький комплекс тощо) розміщені вимоги з техніки безпеки та 
правила поводження з дикими тваринами. Але відвідувачі і волонтери не 
завжди усвідомлюють важливість і нагальну необхідність їх виконання. 

Наприклад, ми всі любимо годувати тварин, які кумедно тягнуть до нас 
свої голови і жадібно хватають запропоновані “ласощі”. Інколи навіть нам 
здається, що звіри голодні, і їх треба негайно спасати від смерті. І що ми 
робимо? Біжимо до гастроному, що знаходиться поряд, за свіжим хлібом, 
капустою та цукерками.  

Але багато хто з вас, навіть, не здогадується, що жуйним тваринам (кози, 
верблюди, зубри, муфлони) і коням не можна згодувати у великій кількості усі 
перераховані продукти, бо вони призводять до активних процесів бродіння у 
шлунково-кишковому тракті з утворенням газів, які викликають здуття кишок, 
задуху, і, навіть, загибель звірів. Крім того, гнилі, заморожені овочі також 
несуть небезпеку цим тваринам. 

Категорично заборонено годувати птахів смаженими, солоними, кислими 
продуктами. Не можна давати свіжий хліб, який починає бродити в зобу і 
кишках; окрім того, в ньому багато солі, що може призвести до отруєння 
птахів. Так само не можна годувати птахів цитрусовими, шкіркою бананів, 
молоком, арахісом і пряними продуктами, чіпсами тощо.  

Хижим тваринам краще не давати  макаронні вироби, манну кашу, 
картоплю, смажене, копчене, всі види ковбас, сосисок та сардельок, цукерки. Ці 
продукти погано перетравлюються в шлунку м'ясоїдних тварин, тому що для 
їхньої переробки немає відповідних ферментів, що призводить до гниття або 
бродіння. Як наслідок – отруєння, здуття, хронічний гастрит або коліт.  
Недоварені каші (особливо перлова, пшенична, кукурудзяна) і дріжджовий хліб 
– важка їжа, вони погано перетравлюються у шлунку, і якщо дати їх у великій 
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кількості, можуть викликати бродіння, що може призводити до завороту 
шлунку – смерть настає через 6 годин. 

 Звірів треба годувати за графіком, і не варто його порушувати. А те, що 
вони випрошують їжу, не завжди означає, що тварини голодні. Згадайте 
поведінку свого пса під час вашого сніданку або вечері. В його очах ви бачите 
скорботу всього всесвіту, поки не дасте шматочок сиру, хоча щойно його 
вдосталь нагодували смачним кормом. 

 У вихідні та святкові дні відвідувачі перегодовують тварин їжею, яка їм 
далеко не завжди підходить. Однією з найгостріших проблем зоопарку є 
шлунково-кишкові захворювання його вихованців, викликані цими "ласощами". 
Тому краще не годувати тварин хлібобулочними виробами і цукерками, а 
купувати набори з овочів і фруктів, які продаються на території зоопарку 
спеціально для цих цілей. 

Під час відвідання зоологічних колекцій не можна самостійно, без 
супроводу місцевих робітників, заходити за огорожу, притулятися до решіток 
або протягувати руки в середину клітки. Пам'ятайте, що прямий контакт з будь-
яким з тварин не просто небажаний, а найчастіше - дуже небезпечний. Всі  
тварини свої приміщення вважають особистою територією, кордонами якої 
служать стіни і огорожі. Тому вони сприймають спроби людини увійти з ними в 
безпосередній контакт за замах на їх життєвий простір. На обмеженій площі 
мешканцям вольєрів нікуди відступати, тому навіть, здавалося б, миролюбні 
тварини часто вирішують, що кращий спосіб захисту - напад. У природних 
умовах індивідуальні території мають на своїх кордонах нейтральні або 
буферні зони. В умовах зоопарку їх функцію виконує простір між огорожею 
для тварин і бар'єром для відвідувачів. 

Коли тварина не звертає на вас увагу, не треба  галасувати, кричати, 
дражнити, голосно гиготіти, тупати й будь-якими способами видавати голосні 
звуки. Різкі шуми можуть викликати у звірів непередбачувані реакції, і навіть 
напади. Самими агресивними з тварин рахуються примати (макака резус, 
шимпанзе, павіани), вовки та ведмеді. 

Не можна кидати у вольєри пляшки, банки, пакети та інші предмети, тому 
що звіри можуть їх погризти і проковтнути. Це дуже небезпечно для наших 
улюбленців. Цей непотріб може закупорити або дихальні шляхи, або травну 
систему. Поліетиленові пакети у передшлунках жуйних за рахунок постійних 
скорочень стінок рубця утворюють довгі товсті канати, які заважать транспорту 
химусу по травній системі і всмоктуванню поживних речовин. Внаслідок чого 
тварини спочатку худнуть, а потім, як що не надати потрібної допомоги, вони 
гинуть. Гострі предмети, такі як голки, цвяхи, скло, потрапляючи до кишкового 
тракту, можуть проштрикнути стінки шлунково-кишкового тракту, що може 
призвести до перитоніту.      
 Коли є потреба у фіксації тварин для ветеринарних обробок, зважування, 
гігієнічних процедур треба знати фізіологічні особливості кожного виду, 
індивідуальні риси характеру конкретної особини. З тваринами слід поводитися 
спокійно, лагідно і впевнено, але не слід допускати грубих окриків і побоїв 
тварин. Підходити до них слід без різких рухів, впевнено. Під час грубого 
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поводження з тваринами, болісних процедур незалежно від характеру 
включаються рефлекси самозахисту, і тварини стають небезпечними для 
людини. При фіксації норовистих тварин доцільно застосовувати 
нейролептичні або наркотичні речовини. 

Необхідно пам'ятати, що кінь може вкусити, вдарити тазовою кінцівкою, 
притиснути до стіни. До нього слід підходити спереду, збоку або ззаду, але 
завжди так, щоб він бачив – наближається людина. Підходячи до коня, 
звертають увагу на становище її вух: якщо вони притиснуті, значить, тварина 
стривожена і може вдарити або вкусити. Впевнений, спокійний окрик зазвичай 
заспокоює коня. 

Під час роботи з рогатою худобою слід остерігатися ударів головою, 
рогами, тазовими кінцівками, а також стежити за тим, щоб тварина не 
наступила на ногу. Великі жуйні б'ють тазовими кінцівками вперед, вбік і 
назад. Особливо обережними треба бути при взятті крові та обстеженні вимені. 

 У “живих” куточках, які мають позашкільні та деякі загальноосвітні 
заклади, утримують, як правило різноманітних гризунів, пацюків, птахів, 
плазунів, при роботі з якими також треба бути уважним і обережним 

Так  котів, кролів, хорів, щурів під час фіксації однією рукою беруть за 
шкірні складки шиї поблизу голови, а другою – за задні кінцівки. Диким 
хутровим звірям (лисицям, песцям, норкам) і собакам, яких фіксують у 
стоячому положенні, надягають намордник або бинтують щелепи й кінці бинта 
зав'язують за вухами. Це дає можливість виміряти ректальну температуру, 
провести пальпаторні дослідження, відібрати кров для лабораторних 
досліджень, нанести акарицидні препарати на шкіру тварин. Але треба дуже 
обережно фіксувати звірів, особливо маленьких, оскільки вони можуть 
загинути від задухи або стресу. 

При фіксації птахів слід побоюватися ударів дзьобом і крилами. Хижі 
птахи, кури та фазани можуть глибоко подряпати руки своїми довгими 
гострими пазурами та боляче битись крилами. Тому однією рукою треба 
тримати обидва крила за основу біля тулуба, а іншою - за обидві лапи. Можна 
кожною рукою фіксувати крила і кінцівки відповідної сторони. На спину птицю 
класти не бажано через небезпеку її удушення.  

При фіксації навіть маленькі папуги можуть боляче  вкусити за пальці. 
Тому краще це робити у товстих полотняних рукавицях або загортати птахів у 
хустину таким чином, щоб обмежити  рухливість шиї та голови. 

Птахи дуже полюбляють блискучі речі, тому вони можуть клюнути в око 
під час відблиску рогівки. Враховуючи це краще не наближати обличчя в 
притул до птаха. 

При роботі з плазунами треба враховувати, що вони можуть дряпатись 
кігтями (ігуани, ящірки), кусатися (варани, черепахи, крокодили, великі жаби, 
змії), або боляче бити хвостами (крокодили, ігуани, варани). Таких тварин 
треба однією рукою схопити за шию поблизу голови або за голову, а іншою 
утримувати хвіст. Якщо ящірки проявляють агресію, то їх спочатку накривають 
хустиною, а потім притискають голову до підлоги, і хапають за хвіст.    
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Небезпечними можуть бути і окремі амфібії, як відносяться до сімейств 
жаб справжніх, часничниця і круглоязичних (жерлянки). Пахучий, з гірким 
смаком секрет отруйних шкірних залоз, які рясно розташовані на верхній 
частині тіла жаби (за винятком лопаток і ніг) може викликати подразнення і 
блювоту при потраплянні на слизові оболонки ока, дихальних шляхів і ротової 
порожнини.  Окрім того, можливі головні болі і озноб, а також  алергічні 
реакції. Тому перед маніпуляціями з цими тваринами необхідно одягати тонкі 
медичні рукавички. 

Відомо,  що багато з тварин є носіями великої кількості інфекційних і 
паразитарних захворювань, які небезпечні і для людини. Враховуючи це після 
контактів з мешканцями “живих” куточків вкрай необхідно ретельно мити руки 
і обробляти їх дезінфікуючими засобами; переодягатись у спецодяг; не цілувати 
тварин і не підносити їх до обличчя (1,2,3,4). 

Інколи при роботі з тваринами трапляються поранення. При цьому 
необхідно терміново зупинити кровотечу, а потім захистити рану від 
забруднення та інфекції — накласти асептичну пов'язку, за наявності 
дезінфікуючих засобів (перекис водню, розчин хлоргексидину, спиртовий 
розчин йоду тощо) протерти шкіру довкола рани, видалити невеличкі чужорідні 
тіла тільки з поверхні та довкола рани; сповістити по травму керівництво 
закладу і якнайшвидше звернутися до лікувального закладу. Не можна 
промивати рану водою, засипати ліками, змазувати мазями, накладати вату! 

Таким чином, при відвідуванні зоопарків або наданні первинної 
ветеринарної допомоги тваринам пересічним громадянам і волонтерам  
необхідно виконувати правила техніки безпеки та керуватися здоровим глуздом 
і не забувати за власну небезпеку.   

Літературні джерела: 
1.Васильев Д.Б. Черепахи. Содержание, болезни и лечение. – Москва, 

«Аквариум», 1999. 
2.Пушное звероводство и кролиководство/ В.Н. Помытко, Г.М. Дивеева, 

Л.Г.Уткин, В.К.Юдин. – М.: Колос, 1982. С. 37-40. 
3.Шулешко О., Жоріна Л., Рибалка М.А. Нематодози бурих ведмедів та їх 

лікування в умовах зоопарків \ Бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного 
контролю, 2017.- Т. 5. -Вип. 2. - С. 78 – 81.   

4.Шулешко О. Порівняльна ефективність різних схем лікування 
демодекозу у мꞌясоїдних тварин\ Матеріали II міжнародної науково-практичної 
конференції викладачів і студентів « Актуальні аспекти біології тварин, 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи». - Дніпро, 2017. 
- С. 31. 
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Професія щирого серця 

(Масовий захід до Дня ветеринарного лікаря ) 

Мізін В.В., Раковець О.С., керівники гуртка  
комунального закладу освіти  

“Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” ДОР 

 
“Медичний лікар лікує людину, а ветеринарний – все людство” 

Академік Скрябін 

Навчальна мета: ознайомити вихованців з професією ветеринарного 
лікаря, сформувати позитивне ставлення до людей даної професії; надати 
уявлення про знання та навички, необхідні для повноцінного догляду за 
тваринами. 

Розвиваюча мета: розвивати творчу та пізнавальну активність; 
формувати логічне мислення. 

Виховна мета: виховувати бережливе відношення до тварин; сприяти 
дружнім стосункам у дитячому колективі, формувати екологічний світогляд.  

Обладнання та матеріали: комп’ютер, проектор, екран, тематичні 
презентації та відеосюжет, плакати, обладнання для проведення конкурсів.  

Хід заходу 

І. Організаційний момент (гостям свята пропонується зайняти місця в залі)  

Ведучий 1:  Чи замислювалися ви над тим, шо наші найменші друзі - собаки, 
коти, хом’яки - можуть теж хворіти і потребувати допомоги? Справді, маленьке 
кошенятко, яке вміє тільки нявчати, не може сказати і показати, де саме в нього 
болить. А великий пес, красень і незрівнянний охоронець, може теж захворіти. 
Хто ж прийде їм на допомогу, хто дасть необхідні ліки чи зробить ін’єкцію?  

Ведучий 2: Ви ще не здогадалися? То розгадаємо загадку: 

Слоненяті чи качаті,  
Котеняті чи курчаті  
Дасть пігулку чи відвар  
Друг тварин…  
                                ВЕТЕРИНАР.  
 
Ведучий 1: Сьогодні мова буде йти про ветеринарних лікарів та всіх, хто 
допомагає їм у нелегкій справі – лікуванні наших пухнастих, лускатих та 
пернатих друзів.  
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Ведучий 2: Щорічно в останню суботу квітня в 
багатьох країнах світу святкують 
Міжнародний день ветеринарного лікаря 
(World Veterinary Day), який був заснований 
всесвітньою ветеринарною асоціацією (World 
Veterinary Association, WVA) в 2000 році.  

 

Ветеринарія відома як наука ще з 18-го 
століття, коли в Ліоні була відкрита перша 
школа ветеринарів з ініціативи Людовика XV 

(через масове вимирання худоби, яка в той час була основним джерелом 
харчування для населення планети). 

Ведучий 1: Однак ветеринарні навички з’явились набагато раніше, напевне, вже 
тоді, коли люди одомашнили перших тварин. Професія ветеринара завжди була 
дуже престижною.  

Ви, діти, напевне знайомі з відомими героями дитячих книжок лікарем 
Айболитом та доктором Дулитлом (Dr. Dolittle), які завжди приходять на поміч 
тваринам.  

Ведучий 2: Сьогодні ветеринарні лікарі працюють в ветеринарних клініках, в 
зоопарках, на фермах та інших сільськогосподарських підприємствах – скрізь, 
де може знадобитися медична допомога тваринам.  

В Україні також професійне свято працівників ветеринарної медицини 
встановлено Указом Президента України № 1035/2001 від 1 листопада 2001 
року та відзначається щорічно у другу неділю серпня. Введенням цього свята 
відзначено вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення 
ветеринарного і епізоотичного благополуччя, ветеринарно-санітарної безпеки 
продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища.  

Ведучий 1: Пропонуємо переглянути короткий відеосюжет, присвячений роботі 
ветеринарного лікаря.  

(Перегляд відеосюжету, коротке обговорення)  

Ведучий 2: Якби в світі існувало місто, де проживали б одні тварини, мали б 
свою систему освіти, медицини, свої закони та порядки. Щодня ходили б на 
роботу, та влаштовували б цікаві екскурсії для своїх дітей… 

Ведучий 1: Ви вже мабуть здогадалися, що мова йде про відомий мультфільм 
“Зоотрополіс”? Саме там відважна кролиця та хитрий лис допомогли зрозуміти 
нам, як важливо допомагати одне одному та піклуватися про своїх друзів.  

Тож запрошуємо на екскурсію до “Зоотрополісу”! Кожна наша зупинка – це не 
лише цікавий заклад міста, а і цікавий конкурс.  
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Ведучий 2: Зупинка №1 – кафе “Весела зебра”.  

(Обладнання: картки з назвами продуктів, карти-меню для особливих клієнтів, 
музичний супровід) 

Гостинна господиня цього закладу хоче радувати всіх своїх гостей 
індивідуальним меню, але зараз в її списках продуктів відбулася повна 
плутанина. А гості вже на підході! Тому для допомоги Зебрі викликаються 4 
учасника. 

Завдання – за відведений час обрати по три продукти для меню кожного гостя.  

Кіт Кролик  Черепаха  Хвилястий папуга  

-риба;  

-м'ясо;  

-молоко. 

-морква;  

-пшениця;  

-сіно. 

-риба;  

-дафнія;  

-салат. 

-просо;  

-овес;  

-насіння соняшника. 

 

Підводимо результати конкурсу та коректуємо меню в разі необхідності.  

Ведучий 1: Раціон повинен відповідати видовим, віковим та індивідуальним 
особливостям тварини. Повноцінне харчування забезпечить довге та здорове 
життя вашого домашнього улюбленця. Обов’язковими для тварин є вітаміни та 
мікроелементи. Рекомендації по здоровому та профілактичному харчуванню ви 
можете отримати саме у ветеринарного лікаря.  

Ведучий 2: А зараз переходимо до другої зупинки .  

Зупинка №2 Салон краси “Рожевий какаду”.  

Ми потрапили на презентацію модного стиліста-грумера Рекса Кудлатого. Саме 
сьогодні він готовий поділитися найновішими тенденціями в галузі собачих 
стрижок.  

(Перегляд презентації “Грумінг для собак”)  

Ведучий 1: А тепер пропонуємо спробувати себе в ролі собачих стилістів.  

(Обладнання: дошка для малювання, маркери, силуети собак, шарфи, музичний 
супровід) 

Завдання: Трьом учасникам пропонується створити модну собачу зачіску, 
домалювавши силуети. Завдання ускладнене тим, що у художників будуть 
зав’язані очі та обмежений час на виконання завдання.  

(Підведення підсумків конкурсу на вибір найбільш стильного варіанту за 
думкою залу) 
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Ведучий 2: Хутро наших улюбленців потребує особливого догляду, 
регулярного вичісування та купання лише при крайній необхідності з 
використанням спеціальних шампунів для тварин. Це допоможе не лиже 
зберегти гарний зовнішній вигляд вашого улюбленця, а і його здоров’я. 
Ветеринарний лікар завжди може порекомендувати індивідуальні засоби по 
догляду за проблемним хутром домашніх улюбленців, а працівник 
ветеринарної аптеки – допоможе обрати товар з широкого асортименту 
сучасних марок.  

Ведучий 1: Важливою складовою здоров’я як людини, так і тварин є активні 
фізичні вправи. Тому наступна наша зупинка це фітнес клуб.  

Зупинка №3 Фітнес-клуб “Спритний гепард”.  

Рух – це основа життєдіяльності. Тому дуже важливо забезпечити домашнім 
тваринам умови для активних ігор.  

Запрошуємо всіх учасників заходу розім’ятися. Комплекс вправ, що нам 
пропонують в даному фінтес-клубі розроблений на основі характерних рухів 
тварин і буде простим у виконанні.  

Ведучий 2: Ваше завдання – виконувати озвучені вправи: 

Спритний краб покрокував (кроки вліво та вправо, руки зображують клешні краба),  
Дятел десь постукав (нахили  тулуба вперед-назад),  
І горобчик пострибав (стрибки на місці) 
Заєць нашорошив вуха (руки догори, зображуючи заячі вуха).  
Чапля мирно задрімала (стоїмо на одній нозі),  
А метелик пурхав (махаємо руками, наче крилами)…  
Кіт на сонечку пригрівся (потягуємося, вигинаючи спину),  
А котик морський затупав (плескаємо в долоні).  
 

Ведучий 1: Розминка вдалася на славу, тож можна далі подорожувати цікавим 
містом. Робота ветеринарних лікарів передбачає надання невідкладної 
допомоги тваринам, проведення профілактичних заходів. Робота ведеться в 
спеціалізованих клініках, а також на виїздах.  

Бувають випадки, коли дуже важливо своєчасно доставити пацієнта до 
ветеринарного лікаря, щоб якнайшвидше розпочати діагностику та лікування. 
Тому наступна зупинка – “Пункт швидкої допомоги”. 

Зупинка №4 “Швидка допомога”.  

Ведучий 2: Зараз ми не лише потренуємося доставляти пацієнтів у пункт 
призначення, але і навчимося працювати в команді.  

(обладнання: переноски для тварин різних конструкцій, пацієнти – морська 
свинка та кролик, “перешкоди” на шляху до пункту призначення, музичний 
супровід).  
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Для участі в конкурсі запрошуються 2 пари учасників. Кожна пара отримує 
переноску з пацієнтом, якого необхідно доставити до клініки. Рухатися можна 
лише по заданій дорозі, оминаючи перешкоди по черзі зліва та справа. 
Забороняється випускати переноску з рук. Важлива не лише швидкість, а і 
комфорт вашого пацієнта.  

Підведення підсумків конкурсу, перевірка стану пацієнтів, яких 
транспортували.  

Ведучий 1: Ветеринар – дуже цікава і добра професія. Адже людина, яка обрала 
її не просто дуже любить тварин, а і готова присвятити їм більшу частину свого 
життя.  

Тож підсумковою зупинкою нашої подорожі стане головна гордість 
Зоотрополісу – “Центральний ветеринарний госпіталь”. 

Зупинка №5 “Центральний ветеринарний госпіталь”. 

Основа будь-якої спеціалізації в цій професії - поглиблене вивчення анатомії і 
фізіології. Неможливо лікувати, не знаючи особливостей будови і функцій 
живих організмів. А їх чимало. Тому вже на першому курсі будь-якого 
ветеринарного факультету крім загальних дисциплін природничо-наукового і 
гуманітарного блоків (математики, фізики, іноземної мови, філософії та інших) 
студенти починають вивчати цитологію, гістологію, ембріологію, 
мікробіологію, біохімію. Наприклад, на заняттях з цитології студенти 
дізнаються про будову і функції клітин у багатоклітинних організмів. На уроках 
з гістології відбувається знайомство з класифікацією тканин, механізмами 
взаємодії клітин в межах однієї тканини і між клітинами різних тканин. Одним 
з найбільш захоплюючих предметів студенти вважають патологічну анатомію, 
яка висвітлює загальнопатологічні та імунопатологічні процеси, патанатомію 
хвороб м’язів, кісток, суглобів. 

Ведучий 2: Багато часу приділяється клінічній діагностиці. Її лекційна і 
практична частини присвячені методам клінічного дослідження, вивченню 
симптомів і синдромів хвороб, техніці безпеки при роботі з хворими тваринами. 
Майбутні ветеринарні лікарі повинні вчитися швидко і вірно розпізнавати 
недуга за зовнішніми ознаками, результатами аналізів.  

Ведучий 1: Наступний конкурс допоможе відчути себе ветеринарним лікарем 
та попрактикуватися в діагностиці та лікуванні.  

(Обладнання: пацієнти-іграшки, картки з симптомами, лікувальні засоби 
(муляжі)) 

Ваше завдання обрати пацієнта, прочитати картку з симптомами. Що були 
записані асистентом зі слів господаря тваринки, встановити діагноз та з 
запропонованих медичних засобів обрати потрібний. Провести лікування та 
надати поради по догляду.  
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№ Пацієнт Симптоми Діагноз, лікування 

1 Кіт  Тварина занепокоєна, 
активно чеше вуха, трясе 
головою, вухо забруднене 

Біль у вухах; вушні 
краплі 

2 Кролик  Глибока подряпина, тварина 
занепокоєна, не може 
опиратися на кінцівку 

Механічне 
пошкодження лапи;  

Промивання 
хлоргексидином, 
бинтування  

3 Шиншила  Підвищене сльозовиділення, 
тварина занепокоєна, повіки 
склеєні 

Запалення очей;  

Очні каплі 

4 Собака  Кволість, знижена активність, 
гарячий ніс, відмова від їжі 

Застуда;  

Вимірювання 
температури тіла, 
жарознижуючий засіб 

5 Морська свинка  Тварина не може опиратися 
на задню кінцівку, 
затвердіння тканини нижньої 
частини кінцівки 

Набряк задньої кінцівки;  

Накладання мазі та 
фіксуючої пов’язки.  

 

Підведення підсумків конкурсу, коротке обговорення запропонованих методів 
лікування.  

Ведучий 2: Як ви вже зрозуміли – професія ветеринарного лікаря вимагає не 
лише фундаментальних знань, а і щиросердного відношення до своїх пацієнтів.  

Ведучий 1: Правильна діагностика та лікування забезпечить тварині подальше 
здорове життя, а його господарям – більше щасливих хвилин поряд з домашнім 
улюбленцем.  

Ведучий 2: При виборі майбутньої професії, задумайтеся, можливо це саме ваш 
вибір – допомога братам нашим меншим, адже без сумніву можна сказати, що 
професія ветеринарного лікаря – це професія щирого серця! 

Ведучий 1 :Дякуємо за участь у нашому заході! Маємо надію, що отримані 
знання та навички стануть у нагоді!  

До нових зустрічей! 
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Утримання та розмноження цукрових літаючих поссумів   
в домашніх умовах та куточку живої природи 

 

Гаврилюк  А. І., директор  
комунального закладу  

 “Дитячий  екологічний центр” 
  Кам’янської міської ради 

 
В останні роки в будинках наших співвітчизників стали з'являтися 

екзотичні домашні тварини, які прибули до нас з різних кінців світу. 
Маленький цукровий поссум завоював серця жителів практично всього світу.  

Актуальність методичних рекомендацій полягає в тому, що екзотичні 
тварини стають все більш популярними домашніми улюбленцями. Але 
інформація з інтернет ресурсів не завжди є достовірною або базується на 
власних спостереженнях власників і є індивідуальною для кожної тварини. 

 
Загальні відомості про цукрових поссумів 

та їх існування в природних умовах 
 

Цукрова сумчаста летяга, або цукровий літаючий поссум, або карликова 
сумчаста летяга, або короткоголова літаюча білка (лат. Petaurus breviceps) — 
сумчасті ссавці сімейства сумчастих летяг. Загальна назва характеризує їх 
любов до солодких продуктів та нектару і здатністю літати, як білка-летяга. 
Поссуми мають дуже схожий зовнішній вигляд і звички з летягами, 
незважаючи на те, що вони не є спорідненими видами, що є прикладом 
конвергентної еволюції. Наукова назва, Petaurus breviceps, перекладається з 
латинської як "короткоголовий канатоходець", що говорить про їх дивовижні 
акробатичні здібності. Найхарактернішою особливістю поссумів є літальна 
мембрана. Політ служить ефективним засобом ухилення від хижаків, що 
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полюють на них. Цукрових поссумів можна знайти по всій північній і східній 
частині материка Австралія, Тасманії, Новій Гвінеї і на кількох пов'язаних між 
собою островах, в архіпелазі Бісмарка, архіпелазі Луїзіади та деяких островів 
Індонезії, острові Хальмахера в провінції Північні Молукки.  

На відміну від багатьох видів тварин, особливо таких невеликих за 
розміром, цукрові поссуми не знаходяться під загрозою зникнення. 
Незважаючи на серйозне скорочення природного середовища в Австралії за 
останні 200 років, ця тварина добре пристосовується і може жити на досить 
малих ділянках.  

Цукрова сумчаста летяга — невелика тварина, за формою тіла нагадує 
білку, проте її найближчим відомим родичем є сумчастий ведмідь коала. 
Довжина тіла — 15-21 см, хвоста 16,5—21 см. Маса тіла 95-170 грамів. Частота 
серцевих скорочень становить 200-300 ударів в хвилину, а частота дихання – 
16-40 вдихів на хвилину. Petaurus breviceps є видом, у якого спостерігається 
статевий диморфізм (самці зазвичай крупніші за самок).  Цей диморфізм, 
ймовірно, розвинувся через зростання конкуренції, що виникає через структуру 
соціальної групи; і більш виражений в регіонах високої широти, де конкуренція 
є друже великою, через збільшення доступності продуктів харчування. 

У них морда коротка, трохи загострена. Хвіст пухнастий, довше тіла. 
Закручуючи хвіст в пружинку поссуми можуть переносити дрібні предмети, 
наприклад, гілочки для гнізда. Оскільки ці тварини нічні, їх великі і опуклі очі 
пристосовані для нічного бачення. Вуха великі і дуже рухливі, що сприяє 
полюванні в темряві. Хутро густе і м'яке. Верх тіла — зазвичай попелястого 
кольору, від кінчика носа до середини спинки проходить бура або чорна смуга. 
Черевна сторона тіла та горло — кремово-білі або з жовтуватим відтінком.  
Зустрічаються також коричневі, жовті цукрові сумчасті летяги, або (рідко) 
альбіноси. 

Найбільш характерною особливістю сумчастих летяг є мембрана, яка 
починається від п'ятих пальців передніх лап і закінчується на перших пальцях 
задніх лап. У стрибку тварини витягають лапки в боки, натягуючи мембрану, 
що дозволяє їм “ковзати” по повітрю на значні відстані (до 50 метрів і більше). 
Траєкторія польоту регулюється рухом лап і хвоста. На лапах по п'ять пальців.   

 Цукрові сумчасті летяги — соціальні тварини. Вони живуть сім'ями або 
групами, в які входить до 7 самців, за винятком молодняку. Вся група, 
включаючи дорослих та дитинчат, які ще не покинули батьків, ділить одне 
гніздо і захищає спільну територію (1 гектар).  

Більшу частину життя цукрові сумчасті летяги проводять на деревах і 
рідко спускаються на землю. Основним середовищем їх існування є ліси з 
евкаліптовими деревами. Однак, цукрові поссуми — високо адаптивні тварини, 
і в даний час зустрічаються в будь-яких лісах, де є достатня кормова база — 
різні типи первинних, вторинних і деградуючих лісів. Також вони 
зустрічаються на плантаціях і в сільських садах. 

Спосіб життя – нічний. Живляться поссуми солодким соком певних видів 
евкаліптів і акацій, а також нектаром і плодами. Важливу роль у раціоні грає 
білкова їжа — це комахи, а також дрібні хребетні та безхребетні.  
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Утримання цукрових літаючих поссумів вдома 
та куточку “живої ” природи 

 

Незважаючи на те, що поссум маленька тварина, клітка йому потрібна 
досить простора. Так як звір дуже активний і йому не підійде клітка для хом'яка 
або тхора. Підійде клітка як для великого папуги або хижого птаха. Поссуми 
утримуються в клітці з розмірами 110 см (висота), 40 см (ширина), 60 см 
(довжина). Відстань між прутами клітки не повинна бути більше 1,2 см, інакше 
звірятко просто протиснеться між ними і буде гуляти саме по собі. У клітці 
повинні бути кілька годівниць та поїлка (краще дві). Тільки перед тим, як 
вішати поїлку, варто переконатися, що поссум до неї привчений, інакше малюк 
може померти від спраги. Годівниці повинні бути керамічні або металеві, 
маленького розміру. Для зручності можна взяти і підвісні. Всередині клітини 
потрібно спорудити пристосування для лазіння, найкращий варіант це гілки, 
драбини, канати, труби для гризунів та колесо діаметром 28 см. 

 Всім пристосуванням поссуми будуть раді. В якості будиночка підійде 
підвісний тканинний або дерев'яний. У пари поссумів, в якої незабаром буде 
потомство, будиночок треба ставити нижче, щоб малюки не впали, коли вперше 
вийдуть на прогулянку по клітці. Прохід в будиночок повинен бути досить 
великим 7-9 см у діаметрі. Поссуми мітять свою територію, тому клітку і весь 
вміст періодично миється, приблизно два рази на тиждень. Наповнювач 
(деревні гранули, кокосовий субстрат) потрібно замінювати кожного дня. 
Клітка має стояти в місці, де нема протягів; температура має бути не нижче 
20оС; не можна відпускати поссумів на вільний вигул в будинку, де живуть 
хижі тварини; не має бути яскравого освітлення в кімнаті. 

Цукрові поссуми - дуже цікаві для спостереження істоти.  Вони ідеально 
адаптовані до умов проживання та нічного способу життя.  Їх активність цілком 
залежить від температури навколишнього середовища. Найбільша активність 
спостерігається при температурі 20-25оC. Зі зниженням температури, 
активність поссумів зменшується, тривалість сну збільшується. 

Коли створені оптимальні умови для утримання поссумів, вони будуть 
тішити своїх хазяїв жвавою поведінкою та грайливістю. Велике різноманіття 
рухів дозволяє власнику краще розуміти свого поссума: 

- хвіст "спіраллю". Такий жест власник поссума побачить не раз, зазвичай 
поссуми загортають хвіст таким чином у ві сні (щоб не заважав?), навіть, якщо 
поссум не спить, але сон його хилить, а його витягли на прогулянку, чекайте 
хвоста спіраллю, тобто мовчазного протесту; 

- обгортання хвостом (хвіст "змією"), поссум зацікавлений (або, навпаки, 
насторожений), у нього грайливий настрій, він хоче пополювати, так поссуми 
реагують на щось нове (наприклад, іграшку в клітці), на живий корм і своїх 
господарів; 

- обтирання шийкою, боками і навіть спиною  - так поссуми позначають 
територію (не тільки самці, але й самки). 

Але цукрові поссуми втрачають природні умовні рефлекси в домашніх 
умовах, тобто можливість літати у зв’язку з обмеженням простору. 
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Цукрові поссуми - дуже говіркі створення. За допомогою звуків, в 
природі поссуми спілкуються між собою, попереджують членів групи про 
небезпеку, відлякують хижаків. В домашніх умовах вони будуть шуміти, ділячи 
їжу, ганяючись по клітці, лягаючи спати та просинаючись. У шлюбний період у 
поссумів з’являється новий діапазон звуків, щоб привертати увагу протилежної 
статі. 

Поссуми видають гавкіт, який нагадує гавкіт маленької собаки, але більш 
тонкий і пронизливий. Використовується для спілкування і пошуку шлюбного 
партнера, для застереження про наближення небезпеки або для того, щоб 
привернути увагу господаря. 

Вони можуть верещати або дзижчати, цей гучний звук поссуми видають 
для відлякування ворогів - щоб обдурити їх. Якщо ви ще не бачили тварину, 
що, зачувши той звук, ви будете впевнені, що воно, принаймні, в два рази 
більше, ніж виявиться насправді. Іноді цей звук означає невдоволення. 

Звук стрекотіння віддалено схожий на клацання білки. Англомовні сайти 
повідомляють, що таким звуком поссум приязно вітає свого господаря, але 
також ці тварини можуть використовувати його у разі крайнього ступеня 
роздратування і обурення. 

Може шипіти. Досада, роздратування, спосіб привернути увагу 
господаря.  

Задоволений поссум видає муркотіння, якщо ви до нього дуже близькі. 
Іноді поссуми бурчать, якщо нюхають щось цікаве, наприклад, незнайому йому 
до цього моменту їжу.  

Також вони можуть плакати. Видають цей звук малюки, які сумують за 
матір’ю і своїм старим домом. Також  можуть співати. Цей мелодійний звук 
видають самки, малюки яких ще не вийшли з сумки. 

 
Харчування поссумів 

У природі цукрові поссуми харчуються фруктами, комахами, соком 
дерев, іноді горіхами. Найважливіше в раціоні поссума це, звичайно ж, фрукти. 
Вони становлять більшу частину порції 60-70%. Решта білки. Крім того, у їжі 
повинно бути як можна більше кальцію і менше фосфору.  Поссумам ні в якому 
разі не можна жирного, солоного, смаженого.  

Солодкого (мед, цукати) рекомендується давати якомога менше як ласощі 
або в процесі приручення. Тварині можна дати трохи несолоної вареної курки. 
У принципі ж, поряд з фруктами і овочами потрібно давати живий корм: 
борошняних черв'яків (штук 10-15 за годування), зоофобусів (не більше 4) або 
коників (близько 5). В клітці у поссумів має бути постійно свіжа вода. 

Процес годування здійснювати бажано вночі з 23.00 до 24.00 згідно  
переліку: дитячі фруктові та овочеві пюре, творожна маса, йогурт, яйця, 
різноманітні каші, комахи (цвіркуни, зоофобуси, таргани), варене м’ясо курки, 
варена риба без кісточок (хек, минтай), горіхи, курага, фініки, фрукти та ягоди 
(кавун, диня, малина, суниця, банан, хурма), відварений гарбуз з медом, овочі 
(свіжий огірок, сира та відварена морква).  

 

 

Рис.3.3 Зважування  
вареного м’яса курки 
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Добовий раціон харчування літаючих сахарних поссумів 

Продукти Найменування продуктів Відсоток, % 

Вуглеводовмісні 

 

фрукти 
овочі 
мед 
каші 

 

50 
30 
13 
7 

Разом 100 

Білкового 
походження 

 

живий корм 
варене м'ясо курки 
кисломолочні 
яйця 

 

45 
35 
12 
8 

Разом 100 

 
За даними таблиці видно, що цукрові поссуми віддають перевагу 

продуктам вуглеводовмісним (соковиті фрукти) та білкового походження 
(комахи, біле м'ясо курки).  

 

Розмноження та розвиток цукрових поссумів 
Для самок період статевого дозрівання наступає у віці від 5 до 18 місяців. 

У них відсутні очевидні фізичні ознаки, які дозволяють точно встановити, чи 
досягла самка зрілості. В умовах домашнього утримання краще допускати до  
розмноження самку не молодше 8-12 місяців. Самці дозрівають раніше і готові 
до розмноження в  4-12 місяців. У дорослого самця на грудях і на лобі 
утворюються залисини, що говорить про початок функціонування залоз, які є 
необхідними для мічення території та самок. 

Перед пологами самка готує сумку, ретельно її чистить. Після пологів 
самка облизує шерсть дитинчати і свою шерсть до сумки. Таким чином, 
дитинча знаходить шлях від родових шляхів в сумку і не заплутується в шерсті. 
Цей шлях він проробляє за 5 хвилин. Хоча у самки 4 соска, зазвичай народ-
жується 1-2 дитинчати. Рідкісним явищем є народження трійні. Потрапивши в 
сумку, дитинча знаходить сосок і присмоктується. Сосок збільшується в 
розмірах, щоб знаходитися в роті малюка протягом наступних двох місяців.  

Перший вихід дитинчати із сумки вважають датою його народження. 
Новонароджений поссум важить 0,2 г і має розмір 5 мм у довжину. Він 
подібний до зернятка рису за величиною. Без шерсті, рожевого кольору, сліпий, 
недорозвинений з закритими вухами. На цьому етапі, а також і на наступних 
можлива відмова самки від дитинчати. Причин такого явища декілька: погана 
спадковість і внутрішньоутробні інфекції, погане або незбалансоване 
харчування, занадто молода самка, стресові ситуації з різних причин. 
 
 

 

92



 
   
 

 
ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ 

Dickman, Ronald M. Nowak; introduction by Christopher R. (2005). Walker's 
marsupials of the world. Baltimore: Johns Hopkins University Press. p. 190. ISBN 
0801882222. 
^ Jump up to: a b c "Wildlife – Sugar Glider". Wildlife Queensland. Retrieved 16 
February 2014. 
^ Jump up to: a b c Jackson, Stephen M. (2000). "Habitat relationships of the 
mahogany glider, Petaurus gracilis, and the sugar glider, Petaurus breviceps". 
Wildlife Research. 27 (1): 39. doi:10.1071/WR98045. 
Jump up ^ Jackson, Stephen M. (2000). "Habitat relationships of the mahogany 
glider, Petaurus gracilis, and the sugar glider, Petaurus breviceps". Wildlife Research. 
27 (1): 39–48. doi:10.1071/WR98045. 
Jump up ^ Wormington, K; Lamb, D; McCallum, H; Moolooney, d (2002). "Habitat 
requirements for the conservation of arboreal marsupials in dry sclerophyll forests of 
southeast Queensland, Australia". Forest Science. 48 (2): 217–227. 
^ Jump up to: a b c d e Suckling, G.C (1984). "Population ecology of the sugar glider 
"Petaurus breviceps", in a system of fragmented habitats". Australian Wildlife 
Research. 11: 49–75. doi:10.1071/WR9840049. 
^ Jump up to: a b c d Pye, BVSc, MSc, Geoffrey W. "A guide to medicine and 
surgery in sugar gliders". Hilltop Animal Hospital. Retrieved 2 November 2012. 
Jump up ^ "Wildlife Queensland – Sugar Glider". Wildlife Preservation Society of 
Queensland. Retrieved 24 October 2012. 
Jump up ^ "Basic Health Care Information / General Wellness Exam". Sugar Glider 
Vet. Retrieved 27 October 2012.  

Jump up ^ Quin, DG; Smith, AP; Norton, TW (1996). "Eco-graphic variation in size 
and sexual dimorphism in sugar gliders and squirrel gliders (Marsupialia: 
Petauridae)". Australian Journal of Zoology. 44: 19–45. doi:10.1071/ZO9960019. 
^ Jump up to: a b c d e Jackson, S. M. (1999). "Glide angle in the genus "Petaurus" 
and a review of gliding in mammals". Mammal Review. 30: 9–30. 
doi:10.1046/j.1365-2907.2000.00056.x. 
Jump up ^ de Magalhaes, J. P., Budovsky, A., Lehmann, G., Costa, J., Li, Y., 
Fraifeld, V., Church, G. M. (2009) "The Human Ageing Genomic Resources: online 
databases and tools for biogerontologists." Aging Cell 8(1):65–72. "AnAge entry for 
Petaurus breviceps". 

93



Тема: "Службові породи собак” 
(Конспект відкритого заняття) 

 
Тищенко С. Е., керівник гуртка  

комунального закладу  
“Дитячий екологічний центр”  

Кам’янської міської ради 

Мета: узагальнити знання учнів про значення собак у природі та житті людини, 
вплив діяльності людини на видовий склад та чисельність ссавців; 
удосконалити вміння школярів розпізнавати породи собак, порівнювати їх між 
собою; виховувати чуйне ставлення до братів наших менших. 

Обладнання: мультимедійне обладнання, фонозаписи творів та пісень про 
природу, виставка малюнків “Мій улюбленець”, зоокартинки порід собак, 
відеоролики про дресирування собак. 

Під час підготовки до відкритого заняття можна провести конкурс оповідань, 
віршів про собак, а якщо дозволяють умови - виставку фотографій собак з 
розповідями учнів про своїх домашніх тварин. 

Вчитель: У давні часи в Ірландії говорили: “Дім без собаки або кішки - дім без 
любові та радості”. А й справді, для чого люди заводять собак? Є на те різні 
причини: одні прагнуть мати надійного вартового у дворі, інші - надійного 
помічника на полюванні, деякі бажають виростити розумного собаку й 
передати його на службу прикордонникам. А люди похилого віку або самотні 
заводять собаку для того, щоб мати поруч із собою друга. 

Тисячі років собака заслужено користувався славою кращого друга й помічника 
людини. Письменники, поети, вчені в усі часи та в усіх країнах прославляли 
собаку за його відданість та любов до людини, яка його виховала. Собака - 
перша домашня істота, яка з'явилася біля людини. Предками собаки були різні 
види вовків. 

Приручення собаки відбувалося приблизно 15 тис. років тому, в епоху 
первісної людини - в кам'яному віці. А нині ми маємо чимало різних порід 
собак, іноді таких несхожих між собою, що нам важко повірити в те, що вони 
належать до одного виду. Ну от хоча б для порівняння мексиканська собачка 
чи-хуа-хуа, яку можна посадити в склянку, й дог або сенбернар величиною з 
теля. 

У наш час усі породи собак поділяються на три основні групи: службові, 
мисливські й декоративні (кімнатні). Сьогодні ми розглянемо службові породи 
собак та дізнаємось про те, де їх використовують. 
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1 вихованець розповідає на фоні презентації: Углиб Альп можна потрапити 
через численні перевали. На висоті понад 2 тис. метрів над рівнем моря 
протягом восьми-дев'яти місяців панує зима, а холод і лід та сніг можуть бути й 
улітку. Після снігових хуртовин люди брали із собою лопати й палки та йшли в 
гори розшукувати потерпілих або мандрівників, які заблукали. І тут на 
допомогу людям прийшли собаки. 

Сенбернари були виведені в XIII-XIV ст. у гірських районах Центральної 
Європи. Значна заслуга в створенні цієї породи належить монахам монастиря 
Святого Бернара, від якого собаки й отримали свою назву. Це одна з 
найбільших порід собак. Вони століттями використовувалися для пошуку й 
рятування людей, які заблукали у горах, сенбернари врятували тисячі людей. 
Нині собак-шукачів довозять до місця події на санчатах або вчать стрибати з 
парашутом з літака - так вони економлять сили й час для пошуку. Серед собак-
шукачів є такі, що врятували по 35-40 чоловік. Рекордсменом серед них став 
Баррі. Він врятував 40 чоловік. Про нього писали в газетах, журналах; про 
нього розповідали легенди. 

У 1812 р. Наполеон після своєї поразки в Росії розпочав разом зі своєю армією 
відступ у Францію. Вимучені солдати почали тікати. Деякі з них тікали через 
Швейцарію в теплу Італію. Один з дезертирів опинився в районі Великий Сен-
Бернар. На шляху він упав у засніжену розщілину і змучений заснув під 
сніговою ковдрою. Там його й відшукав Баррі, відкопав і зігрів. Коли 
врятований прийшов до пам'яті та відкрив очі, він побачив перед собою 
засніжену морду величезного собаки. Чоловік злякався, подумав, що то вовк, 
вихопив ніж і вдарив ним собаку. 

Важкопоранений пес дістався до монастиря. Там йому обробили рану та 
відправили на лікування. Пес вижив. Однак після поранення, слабкості та 
старості пес так і не повернувся до рятування людей. У цьому ж році Баррі не 
стало. 

А через кілька десятиріч, у 1899 p., в Парижі було відкрито величезний 
пам'ятник Баррі. На постаменті було вирізьблено його ім'я. Великий собака-
сенбернар, а на його спині, міцно тримаючись за шию, сидить маленька 
дівчинка. У центрі постаменту знаходиться напис: “Він урятував 40 чоловік і 
був убитий 41”. 

Інсценізація казки Кіплінга “Кішка, що гуляла сама по собі” 

2 вихованець на фоні презентації: А ось ще одна історія про відважних собак. 
На заході Аляски є містечко Ном, яке заснували шукачі золота. У січні 1925 р. 
тут, як і по всій Алясці, лютувала тривала заметіль. У цей же час єдиний лікар 
містечка перебував у тривозі. Він виявив, що серед мешканців розпочалося 
захворювання на дифтерію. Урятувати могла лишень протидифтерійна 
сироватка. Лікар зв'язався по телефону з мером міста. Сироватку могли 
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доставити в таку заметіль тільки на собаках (цю відстань в 1 тис. км собаки 
могли подолати за дев'ять діб). Було вирішено, що контейнер із сироваткою 
повезуть зі зміною собачих упряжок. 

Останній відрізок цієї героїчної подорожі-естафети припало пройти упряжі 
каюра Гуннара Кассона. Упряж з 13 собак вів вожак Болто. Дорога пролягала 
через частину затоки. А тут ще трапилася біда. Буревій зламав кригу. Якщо йти 
в обхід, то це ще зайвих 200 км. І каюр вирішив іти по дрейфуючій кризі. Він 
спрямував собак на лід, напівзамерзлий ліг на контейнер, щоб захистити його 
від морозу. У напівсні він відчув, що нарти зупинилися. Собаки повискували. 
Оглянувши їх лапи, каюр помітив, що вони кровоточать: гострі крижинки 
застрягли між пальцями, різали шкіру. Допомогти собакам зако-цюрблими від 
морозу пальцями він не міг. І тоді каюр почав вигризати крижинки зубами. 
Знесилений, він упав на нарти й вигукнув: "Вперед, Болто! У Ном!". І вожак 
сам повів упряж. Героїчна естафета людей і собак пройшла цей шлях за 5 з 
половиною діб. 

Наприкінці 1925 р. в Нью-Йорку було відкрито пам'ятник Болто. Постамент у 
вигляді скали розмістили серед дерев. На скалі - бронзова собака в упряжці. 
Типова лайка: стоячі вуха, загнутий на спину й закручений кільцем хвіст. 

Їздові собаки - перші транспортні тварини нашої планети. Серед багатьох порід 
собак особливою любов'ю користувалися лайки. Вони майже цілий рік живуть 
під відкритим небом. Густа шерсть з добрим підшерстком надійно захищає їх 
від холоду й негоди. 

Звучить пісня про собаку («Человек собаке друг») 

3 вихованець на фоні презентації: Собаки завжди допомагали людям у 
вивченні й вирішенні різних наукових питань. Допомагали вони по-різному: де 
силою й фізичною працею, де особливістю своїх органів чуття та поведінкою, а 
головним чином - безпосередньою участю в ролі піддослідних під час 
проведення різноманітних експериментів, що мають велике значення для 
біології, медицини й ветеринарії. Знаменитий лікар Давньої Греції Гіппократ, 
італійський учений Л. Сколанцані, академік І. П. Павлов та багато інших 
завдячують своїми досягненнями саме собакам. 

Собаки допомагали вченим і в освоєнні космічного простору. Альбіна, Лайка, 
Білка та Стрілка, Мушка, Бджілка, Чорнушка, Звьоздочка, Угольок - це собаки-
космонавти. Цікаво те, що всі собаки, які побували у космосі,- дворняги. Це 
пояснюється тим, що безпородні собаки не тільки кмітливіші за своїх 
аристократичних родичів, але й більш стійкі до різних нервових навантажень, 
легше переносять усякі життєві негаразди. 

Звучить "Собачий вальс". 
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Вчитель: Важко людині пристосуватися до життя в цьому світі, якщо вона 
зовсім не бачить. Важко сліпому ходити по вулицях: стовпи, сходи, лавки, 
транспорт... Потрібен поводир. І виявилось, що поводирем можуть бути не 
лише вівчарки, але й інші собаки великих порід. Існують спеціальні школи з 
підготовки таких собак. Приблизно місяць потрібно, щоб собака звик до нового 
хазяїна, а він навчився управляти ним. І обов'язковою умовою успішної служби 
собак-поводирів є дружба та взаємна любов. 

У світі існує понад 400 порід собак. Тим, хто вирішив завести собі 
чотириногого друга, краще не брати великих і сильних собак - таких, як дог, 
ньюфаундленд, а також собак, які важко піддаються дресируванню: 
південноросійську вівчарку, чорного тер'єра, московську вартову. Краще 
придбати німецьку вівчарку, колі, ерделя, боксера, керрі-блю-тер'єра. З ними ви 
можете брати участь у різних змаганнях. 

Гра “Кожній породі собак – своя робота”: для кожної фотокартки  різних 
порід службових собак потрібно підібрати місце їх використання. 

Сьогодні до нас в гості завітав справжній кінолог із своїм другом та 
напарником Графом. Давайте їх зустрінемо! 
(розповідь кінолога та показовий виступ на пошук речей) 

Вчитель: Дуже дякуємо за цікавий експеримент та до нових зустрічей із Вами. 
Наступного разу ми завітаємо на тренувальний майданчик до Графа і 
подивимось як саме він навчився так добре виконувати команди й нести 
службу. А зараз ми подивимось фрагмент відеозапису того, як дресирують 
вівчарок. 
(фрагмент відеозапису дресировки) 

Вчитель: Сьогодні ми вивчили багато нового та цікавого про службові породи 
собак. З будь-якою собакою можна знайти контакт і добре її видресирувати. 
Усе залежить від того, наскільки серйозно людина підходить до виховання 
свого чотириногого друга. Отож, добре поміркуйте, перш ніж узяти в свій дім 
собаку. А коли ви вже вирішили взяти, станьте йому справжнім другом. Тож 
нехай ваша дружба буде міцною, щасливою та радісною. А для того, щоб ви 
краще запам΄ятали деякі правила поводження з собаками, особливо 
безпритульними, отримайте від мене листівки, які обов΄язково покажіть вашим 
батькам та друзям! 
(вчитель роздає листівки-пам΄ятки про поводження з собаками) 

Використані ресурси: 

1. Нехаев В. С. Воспитай себе друга.- М.: Детская литература, 1986. 
2. Гусев В. Г., Нехаев В. С. Наши верные друзья.- М.: Агропромиздат, 1987. 
3. Заянчковский И. Ф. Памятники животным.- К.: Радянська школа, 1983. 
4. http://referat.repetitor.ua 
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Утримування та догляд за декоративними кролями  
 

 Кириченко К. Б.,  директор  
комунального позашкільного навчального  закладу 

 “Станція юних натуралістів” м. Павлограда 
 

Сьогодні налічується більше 700 порід кролів, з них близько  шістдесяти 
різних порід декоративних кроликів, що відрізняються типом хутра, розміром і 
метою розведення. Більшість порід виводилися з аматорською, спортивною чи 
декоративною метою. 

Карликові кролики маленькі, пухнасті та чепурні на вигляд, мають 
різноманітне цікаве поєднання пастельних кольорів в хутрі. Саме своїм 
зовнішнім виглядом карликові кролики приваблюють людей, а особливо дітей. 
Сьогодні вже нікого не здивуєш утримуванням в квартирах, приватних 
будинках карликових домашніх кроликів. Вони дивують своєю кумедною 
поведінкою,  звикають до свого господаря, граються з ним і навіть сплять 
поруч, тобто стають справжнім чотирилапим другом. 

Наявність “живого” куточку на території комунального позашкільного 
навчального закладу “Станції юних натуралістів” м. Павлограда (далі - СЮН) 
дозволяє утримувати декоративних кролів та інших тварин. При проведенні 
таких досліджень як: “Утримування дрібних ссавців в “живому” куточку”, 
“Кролі, їх утримування та розведення”, “Спостереження за тваринами “живого” 
куточку” - кролі стають у нагоді. Під час практичних робіт юннати вчаться 
доглядати за ними, спостерігають за їх розвитком, розведенням, ведуть 
щоденники дослідницької роботи.  

В “живому” куточку мешкають  10 декоративних кролів різних порід: 
ангоровий пуховий, кролик-баранчик, голандський карликовий капловухий 
кролик, кольорові карлики. 

Утримування їх непросте, але якщо дотримуватись регулярних простих 
правил, то спілкування з кроликами приносить велике задоволення.  
Працівники СЮН співпрацюють з  Павлоградською міською державною 
лікарнею ветеринарної медицини, приватними ветеринарними аптеками міста, 
адже під час утримування кролів виникає багато питань, та і хвороби в кролів 
розвиваються стрімко і потрібно тримати “руку на пульсі”. Педагогам СЮН 
хочеться поділитися декількома простими правилами утримування домашніх 
улюбленців – декоративних кроликів. 

Якою повинна бути клітка? Клітка повинна бути в 6-7 разів більша за 
кролика, тобто приблизно 1 м довжиною, 60-70см шириною і 70-80 см в висоту, 
тобто, щоб кролик міг витягнутись в клітці та нічого йому при цьому не 
заважало. Піддон у клітці не може бути гранчастим, щоб не поранити 
подушечки лапок, цілком підійде пластиковий, або підстилка. 

В клітці повинні бути   ясла для сіна, щоб воно не валялось по дну і не 
розтягували по всьому периметру клітини, автоматична дозована поїлка, 
годівниця, краще підвісна (її  легко мити і кролик не зможе її перевернути),  
будиночок для усамітнення кролика (краще з дерева нехвойних порід, і 
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незабарвлений),  лоток, глибиною не менше десяти сантиметрів,  в  який варто 
насипати тирси, а не  наповнювачі для котячих туалетів.   

Для заточування зубів   в клітку кролика варто помістити невеликі частини 
товстих гілочок дерев, попередньо очистивши їх від забруднень і обдавши 
окропом. 

Клітку потрібно прибирати щодня, а будиночок для усамітнення – 
щотижня. Під час генерального прибирання клітку слід обробляти слабким 
розчином марганцівки, ні в якому разі не використовувати для цього миючі 
засоби. Клітку потрібно розташовувати не на протягах, не під прямим сонячним 
світлом, подалі від батарей опалення і не високо над підлогою. 

Періодично кролика потрібно випускати на вигул по будинку, квартирі, а в 
теплу пору року випускати на траву. Під час таких прогулянок цікаво 
спостерігати за кроликом, як він пізнає навколишній світ, як реагує на різні 
подразники, як реагує на свого маленького господаря.  

Важливою складовою утримання кроликів є годування. В годуванні 
кролика повинні переважати  свіжа трава в теплу пору року, якісне сіно або 
комбікорм взимку, не варто давати зернові корма, вони неприродні для 
кроликів і можуть порушити травлення вашого вихованця.  Найактивніше 
травлення в кролів відбувається вночі та зранку і тому треба слідкувати, щоб в 
ці періоди доби у них було вдосталь корму.  

Поруч з утриманням неабияку увагу потрібно приділити і здоров’ю 
маленького пухнастика. В “живому” куточку СЮН кролів регулярно  
вакцінують.  Наприкінці лютого – на початку березня, як тільки з’являються 
комарі, кроликам проводиться вакцинація проти міксоматозу (хвороба, яка 
переноситься комарами) з 28-денного віку та через кожні три місяці. Доречно 
встановлювати москітні сітки на клітки, кролятники та використовувати 
фумігатори з рідиною проти комарів. 

З 1,5 місячного віку кролі вакцинуються проти вірусної гемологічної 
септицемії, яку в народі називають параліч, та проводять подальшу вакцинацію 
1 раз на 6 місяців. 

Деякі господарі надають перевагу вакцинам з Чехії, ми ж використовуємо 
українські вакцини, так як вважаємо, що в вітчизняній вакцині 
використовується штам вірусу, адаптований до нашої місцевості і генетично 
ближчий до організму кролика. 

Влітку кролики живого куточку отримують достатньо корисних речовин – 
вітамінів та мікроелементів -  зі свіжої трави, овочів. А от взимку цих корисних  
речовин недостатньо. Так ми стикаємось з авітамінозом у кролів. Важливо 
підібрати для вихованців спеціальні вітаміни, пам’ятаючи при цьому, що 
надлишок вітамінів такий же небезпечний для кролів, як і нестача. 

В нашій практиці ми використовували такі вітаміни, які можна давати 
методом напоювання, тобто добавляючи потрібну порцію прямо в поїлку з 
водою, це такі препарати як  кетозал, елеговіт, інтровіт. Дуже важливо уважно 
читати інструкцію і дотримуватись дозування. Використання таких нескладних 
правил утримування декоративних кролів дозволить господарям мати здорових 
пухнастиків та отримувати від них здорове потомство. 
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Фото 1: Бібен І.А., декан факультету ветеринарної медицини ДДАЕУ,  
проводить заняття з юннатами в Музеї анатомії тварин. 

Фото 2: Лекційне заняття для вихованців обласної Природничої школи на 
базі факультету ветеринарної медицини ДДАЕУ  (лектор: Бібен І.А.). 



Фото 3: Знайомство з фізіологією та анатомією тварин під час заняття на базі 
Музею анатомії тварин (лектор: Бібен І.А.).  

Фото 4: Антоненко П.П., професор кафедри клінічної діагностики та 
внутрішніх хвороб тварин факультету ветеринарної медицини ДДАЕУ, 
знайомить  учнів з хворобами тварин. 



Фото 5: З інтересом слухають учні лекцію про використання фітопрепаратів 
у ветеринарній медицині (лектор: Антоненко П.П.). 

Фото 6: Зажарський В.В., доцент кафедри епізоотології та інфекційних 
хвороб тварин факультету ветеринарної медицини ДДАЕУ, проводить 
заняття з юними ветеринарами на базі КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
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Фото 7: Проведення  практичної роботи з юннатами по вивченню методів 
фіксації тварин (Зажарський В.В., Іванус А.В.). 

Фото 8: Проведення  практичної роботи з юннатами по вивченню різних 
методів введення лікарських препаратів (Зажарський В.В.). 
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Фото 9: Проведення  практичної роботи з юннатами по вивченню візуальних 
методів оцінки стану тварин (Зажарський В.В., Іванус А.В.). 

Фото 10: Ознайомлення вихованців обласної Природничої школи з основами 
ветеринарної медицини (лектор: Зажарський В.В.). 
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Фото 11: Бесіда про професійне самовизначення  вихованців обласної 
Природничої школи (Бібен І.А., Зажарський В.В.). 

Фото 12: Цікаво і змістовно проводить Жоріна Л.В. для юннатів області 
екскурсію по Музею анатомії тварин.  



ЗМІСТ 
 

Іванус А. В. Обираємо фах з дитинства ……………………………………….. 3 

Вакулик В.В. Історична довідка з ветеринарної медицини ………………… 10 

Зажарський В.В. 

Лекція 1. Рекомендації по фіксації тварин ……………………………... 16 
Лекція 2. Осьовий скелет ссавців і птахів ………………………………. 19 
Лекція 3. Методи введення лікарських препаратів …………………… 24 

Тематика науково-дослідницьких робіт …………………………………….. 29 

Антоненко П.П. 
Лекція 1. Фітотерапія, її роль у лікуванні,  

профілактиці хвороб тварин …………………………………. 30 
Лекція 2. Біологічно активні речовини лікарських рослин ………… 39 
Лекція 3. Лікарські рослини, які застосовуються при 

 гіповітамінозах  та органів системи крові …………………. 50 
Лекція 4. Збирання, сушіння, обробка та зберігання 

лікарських рослин ……………………………………………... 71 

Жоріна Л.В. Музей анатоміі тварин - важлива ланка 
просвітницької та виховної роботи на 
факультеті ветеринарної медицини ДДАЕУ ………………… 76 

Шулешко О.О. Важливість виконання техніки безпеки при 
спілкуванні з тваринами ……………………………………... 78 

Мізін В.В., Раковець О.С. Професія щирого серця …………………………… 82 

Гаврилюк  А.І. Утримання та розмноження цукрових літаючих 
поссумів в домашніх умовах та куточку живої природи … 88 

Тищенко С.Е. Тема: "Службові породи собак” ……………………………… 94 

Кириченко К.Б. Утримування та догляд за декоративними кролями ……   98 

Фотододатки  ……………………………………………                                         100

 

106

…………… …………  


	01 02 Титульна та друга сторінки.pdf
	01.Стаття по профорієнтації Іванус
	02.Вакулик. Історія ветеринарної медицини
	03. Фіксація тварин
	04. Осьовий скелет
	05. Лікарські препарати
	07. Лекцiя_1 Антоненко
	10. Лекцiя_4 Антоненко
	11. Про анатомічний музей ДДАЕУ
	12. Стаття зообезпека - детям
	13. Професія-щирого-серця
	14. Гаврилюк стаття поссуми
	16. Кролі  Кириченко


 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
      

        
     0
            
       D:20181010154206
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     324
     168
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Separate
            
                
         1
         AllDoc
         2
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     95
     106
     105
     106
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





