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Немає рослини, щоб вона не була  лікарською. 

Немає хвороби, щоб її не вилікували рослини. 

                                                  Ібн Сіна Авіцена 

Вступ 

          Мабуть немає жодної людини, яка б не скористалася  цілющими 

властивостями рослин: ними  лікувалися, пили чаї, або вживали в їжу.                                            

   З давніх часів люди помітили, що рослини можна застосовувати не тільки в 

їжу, але і в лікувальних цілях. Цілі тисячоліття народи накопичували відомо-

сті про лікарські рослини. Стародавні знання сьогодні широко використо-

вуються в фармацевтиці та медицині.  

Ми дізналися, що лікарські рослини збирають і в Лубенському районі. 

А в с. Березоточа Лубенського району є Дослідна станція лікарських рослин, 

де не тільки вирощують лікарські рослини, а й виготовляють трав’яні чаї для 

лікування різних захворювань. Члени нашого загону захотіли: дослідити лі-

карські рослини; навчитися вирощувати і збирати трави; застосовувати цілю-

щі лікарські рослини у лікуванні різних захворювань; використовувати про-

філактично - оздоровчі чаї для оздоровлення організму людини.  

  Для проведення дослідження був розроблений план роботи та завдання: 

 Дізнатися про лікарські рослини, вирощування, їх цілющі властивості 

та лікувальні чаї; опрацювати періодичну пресу, документальну літера-

туру, що містить матеріали про лікарські рослини. 

 Відвідати Дослідну станцію лікарських рослин в с. Березоточа та 

здійснити експедицію селами нашого району та м. Лубен. 

 Апробувати дану роботу на виховних годинах та позакласних заходах. 

 Взяти участь у проектах «Здоровим бути модно», «Цілющі чаї», 

«Корисні рослини навколо нас». 

 Провести майстер-клас по виготовленню мішечків «здоров’я». 

 Взяти участь у благодійних акціях «Подаруємо тепло воїнам АТО», 

«Частинка здоров’я», «Чай для бабусі та дідуся». 

 Підібрати лікарські трави для вітамінного напою і виготовити чай. 
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Частина І. Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і 

природокористування Національної Академії Аграрних Наук України  

Під час роботи над Всеукраїнською експедицією «Моя країна – 

Україна» ми відкрили не одну цікаву сторінку про цілющі трави Лубенщини. 

Досліджуючи лікарські рослини, ми дізналися, що всього в світі 

зростає 320 000 видів рослин. Але тільки 21 000 з них є лікарськими і 

застосовуються в медицині. Працюючи з місцевими архівними матеріалами, 

[2] з’ясували, що Лубенський край здавна славився різноманітними і 

багатими запасами цілющих рослин. Це сприяло тому, що вже у XVIIІ 

столітті населення Лубенського краю активно вирощувало лікарські трави, 

виготовляючи з них численні ліки, які користувалися великою популярністю. 

У 1916 році, за фінансової підтримки Департаменту землеробства і 

Полтавського губернського земства, Лубенське сільськогосподарське 

Товариство організувало на околиці міста Лубен Дослідну станцію з 

культури лікарських рослин. Ми побували там (фото 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Біля Дослідної станції лікарських рослин в с. Березоточа 
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І зараз це відома на всю Україну Дослідна станція лікарських рослин в 

с. Березоточа Лубенського району. Тому, ми почали дослідження з неї. 

Перечитавши газету «Лубенщина», знайшли багато цікавих матеріалів.  

Восени 2019 року наш загін відвідав Дослідну станцію лікарських 

рослин. Цікавою і змістовною була наша екскурсія. Ми дізналися, що майже 

всі сучасні сорти лікарських рослин України створили у с. Березоточа і були 

вражені, що тут вирощують стільки лікарських рослин (фото 2). 

«90% усіх сортів лікарських трав, що існують в Україні на 

сьогоднішній день – це результат роботи нашої станції в Березоточі. У нас 

представлено 387 видів лікарських трав», – говорить  старший науковий 

співробітник відділу екології і фармакогнозії ДСЛР Тетяна Шевченко, яка 

провела для нас екскурсію [11].  «Наукові працівники станції займаються 

селекцією, генофондом – збереженням та примноженням колекції лікарських 

рослин, їх заготівлею, вивчають лікарські властивості дерев та кущів. Крім 

того, 1,5 гектара займає ботанічний розсадник. Територія розсадника 

лікарських трав знаходиться на своїй історичній Землі  упродовж 90  років  з 

часу  його  заснування» [12], [3].   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Сушіння лікарських рослин 
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На станції ми були вражені різноманіттям трав, побачили, які лікарські 

рослини тут вирощують, як їх сушать, переробляють сировину [9].    А також  

відвідали розсадник, де росте багато різних рослин, про які нам розповіла 

Тетяна Шевченко.  Мали змогу вдихнути аромат кожної квітки, насолодитися 

їх красою (Додаток А). 

Цікаво було подивитись, як фасують цілющі лікарські рослини. Ми  

ознайомилися з каталогом лікарських трав та гербарієм, які почали тут 

збирати ще в минулому столітті. Переглядаючи гербарні зразки, всі були 

зачаровані гарним зовнішнім виглядом і кольорами рослин. І, виявляється, 

створювався він для того, щоб можна було продемонструвати, якою має бути 

на вигляд рослина для заготівлі лікарської сировини. Нас здивувала  кількість 

папок з засушеними рослинами (фото 3). 

 Робота зі збагачення гербарію лікарських рослин триває і в наш час 

[1], [4] . 

 

Фото 3. Біля архіву гербарію лікарських рослин 
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Під час подорожі до Дослідної  станції нам показали, що тут 

виробляють 20 видів фіточаїв, кожен з яких має свою оригінальну 

неповторну рецептуру, а  сировину для їх приготування готують вручну [8].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Тетяна Шевченко - спеціаліст Дослідної станції лікарських 

рослин 
 

«Людство використовує суміші рослин, ягід, фруктів для виготовлення 

різних оздоровчих напоїв понад 5000 років», –  повідомила  Тетяна Шевченко, 

–  «І, не зважаючи на те, що медицина сьогодні бурхливо розвивається, 

фіточаї до цих пір вважаться найбільш популярним оздоровчим засобом. Це 

все авторські рецептури, які вмістили в собі досвід стародавньої 

фітотерапії та останні наукові дослідження про лікувальні властивості 

рослин. Всі ми хочемо бути здоровими та щасливими, а щоб бути здоровим 

потрібно зміцнювати свій організм займатись спортом, правильно 

харчуватись» [12], (фото 4). 
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Частина  ІІ. Вирощування лікарських трав у селі  Березоточа 

Не менш захоплюючою була зустріч пошуковців нашої групи з 

місцевими жителями.  Ми дізналися, що березоточани займаються виро-

щуванням лікарських рослин. Чи не в кожному дворі знають, якою рослиною 

і як саме можна замінити дорогий фармакологічний препарат. Тут 

вирощують ехінацею, ромашку, подорожник, шавлію. 

Дуже цікаво і змістовно розповіла про ехінацею місцева жителька 

Тетяна Петрівна Симончук (фото 5). Вона вказала на цілющі властивості 

лікарської трави, про час її збирання та правила сушіння (Додаток Б).  

 «Трави здавна були ліками від багатьох хвороб, і донині вони 

знаходять широке застосування в медицині. Ехінацея – це лікарська рослина, 

яка має потужну імуномодулюючу властивість. Завдяки цьому наш організм 

здатний набагато швидше справлятися з такими захворюваннями, як грип, 

застуда та ГРВІ. Для лікування різних хвороб використовують такі частини 

рослини, як листя, квіти і кореневища. Збір сировини потрібно проводити в 

суху, сонячну погоду, відразу після сходу ранкової  роси», – повідомила Тетяна 

Петрівна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. На городі у Тетяни Петрівни Симончук 
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«Зберігати траву краще в скляних банках під щільною кришкою далеко 

від сонячних променів. Коріння зберігають в коробках. Крім ехінацеї, у мене 

ростуть подорожник ланцетолистий, шавлія, ромашка лікарська» [12].  

Улітку 2020 року ми побували у місцевого підприємця Валерія 

Володимировича Бондаренка (фото 6). Він вирощує і заготовляє  ромашку 

лікарську. 

Фото 6. Пошуковці в гостях у Валерія Володимировича Бондаренка 

«Ромашка лікарська є найпоширенішою і дуже економічно вигідною 

лікарською рослиною, яку здавна промислово вирощують українські фермери 

[7]. Ми сіємо ромашку в кінці зими, або на початку весни. Ділянку, 

засіяну аптечною ромашкою, рясно поливаємо і регулярно прополюємо.  

Після того, як з'являться перші сходи, їх проріджуємо. Від моменту 

проростання насіння до цвітіння ромашки проходить 50-70 днів. При цьому 

одна квітка цвіте від тижня до 10 днів, але через те, що всі сходи зацвітуть 

в різний час, тривалість цвітіння ромашкової грядки складе 1-2 місяці. 

Збираємо ромашку на 3-5 день після того, як квіти розкриються і білі 

пелюстки стануть розташовуватися горизонтально», – розповів Валерій 

Володимирович [12], (Додаток В).  

Вражені цікавими зустрічами, ми веселі поверталися додому.  
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Частина ІІІ. Лубенські народні травники 

Наступна зустріч була з травницею  Надією Петрівною Захарченко із  

с. Березоточа. Вона гостинно запросила нас до себе. На подвір’ї біля хати 

стояли кошики з різним зіллям, у затінку сушилося різнотрав’я, а в світлиці 

пахло чебрецем і м’ятою.  

«Усі ліки у нас є під ногами. Можна збирати молоді листочки 

смородини, ожини, малини, кропиви. Варто періодично робити собі чаї з 

різних трав, які знаєте», – розповідає бабуся Надія. – «Найкраще збирати 

трави в перші два тижні цвітіння» [12], (фото 7). 

Надія Петрівна пригостила нас смачним чаєм з ромашкою та м’ятою.  

 

 

Фото 7. Пошуковці записують рецепти чаїв від бабусі Надії 

Ще одна незабутня зустріч відбулася з травницею із с. Березоточа 

Наталією Михайлівною Іващенко. Ми з цікавістю розглядали торбинки з 

цілющими травами, вдихали їх пахощі. А Наталія Михайлівна нам розказала, 

які трави можна використовувати при лікуванні кашлю та при температурі.  

«Беріть трави, які є під рукою, – кріп, м’ята, меліса, листочки вишні, 

смородини», – повчає нас Наталія Михайлівна. – «Можна свіжу сировину 
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використовувати для чаю, а можна насушити на зиму. При кожній 

хворобі – інша трава. Деякі лікувальні чаї краще готувати не з сухої трави, а 

зі свіжої» [12], (Додаток Г). 

Потім нас чекав приємний сюрприз-цілющий чай з липи. Ми ще довго 

ділилися враженнями від цієї зустрічі. Всім схотілося вдома приготувати 

такий цілющий напій для своїх рідних.  

Інша зустріч відбулася з лубенською травницею Ольгою Іванівною 

Сіряченко (фото 8). Вона розповіла, що збиранням лікарських трав 

займається давно, бо ще маленькою з мамою ходили на луки збирати 

різнотрав’я, сушили різні корінці та готували відвари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. Зустріч пошуковців травницею О. І. Сіряченко 

Працюючи над роботою, ми зрозуміли, що на землі немає некорисних 

рослин. Кожна травинка має свої цілющі властивості. Потрібно тільки 

навчитися збирати їх, сушити, правильно застосовувати. Впевнені, що 

лікарські трави допомагають людям від різних хвороб. І ми теж будемо 

вчитися заготовляти різні трави, готувати смачні цілющі напої, щоб 

зміцнювати свій організм і менше хворіти. 
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Частина ІV. Цілющі чаї у Мгарському Спасо-Преображенському 

монастирі 

Шукаючи відомості про лікувальні чаї, члени нашої пошукової групи 

дізналися, що у Мгарському монастирі, який знаходиться недалеко від 

Лубен, ченці вирощують трави поблизу монастиря, з яких виготовляють і 

реалізують різні трав’яні чаї. Тому наступна наша подорож була до с. Мгар 

Лубенського району [5]. Ченці монастиря розповіли, що секрети траволіку-

вання зуміли зберегти ще з XVII століття, а згодом і помножити (фото 9).  

«Для втомлених мирян є крамничка з чаєм. «Чай монастирський 

Мгарський» – натуральні, запашні ліки, з чотирьохсотрічною історією. Що 

може бути корисніше трав, вирощених під літнім небом і теплим сонцем. 

Якщо такий напій приймати регулярно, можна позбутися багатьох хвороб і 

в майбутньому запобігти появі нових недуг» – зазначив монах Іван [12].  

Ми переконалися, що чай залишається затребуваним завдяки 

унікальним монастирським рецептами і відданості своїй роботі мешканців 

монастиря [6], (Додаток Д).   

 

 

      

     

Фото 9. Пошуковці з ченцями Спасо-Преображенського монастиря 

  

https://www.mgarsky-monastery.org.ua/
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Частина V.  Наші проєкти 

 Наш пошуковий загін із великим ентузіазмом започаткував різні 

проєкти. Одним із них – проект  «Бути здоровим-модно». Члени загону вдома 

посадили на своїх городах лікарські трави, доглядали їх, збирали і сушили 

(Додаток Е).  

 Кожен пошуковець виготовив «мішечок здоров’я» з лікарськими 

рослинами. Коли вдихати аромат такого мішечка, стає легше дихати, 

покращується настрій і додається здоров’я. Ми із задоволенням поділились 

досвідом з іншими учнями нашої школи, охоче розповідали про свої 

здобутки, провели майстер-клас, як виготовляти такі «мішечки здоров’я» 

(фото 10).  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10. Пошуковці виготовили «мішечки здоров’я» 

Ще один цікавий проєкт– «Корисні рослини навколо нас». Ми провели 

годину спілкування для учнів нашої школи, де розповіли про цілющі вла-

стивості лікарських трав. Усі із захопленням брали участь у конкурсах «На-

малюй рослину», «Відгадай за запахом», відгадували загадки  (Додаток Є). 

Найцікавішим був проєкт «Цілющі чаї». Ми  запросили до себе завіду- 

ючу відділом екології Дослідної станції Любов Іванівну Сивоглаз (фото 11). 
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Фото 11. Завідуюча відділом екології дослідної станції Любов Сивоглаз 

Вона розповіла нам про лікарські рослини, їх властивості, користь чаїв, 

які виготовляють з лікарських трав і  які рослини можна використовувати. 

Науковець показала, як  правильно заварювати чай із м’яти, липи, ромашки. 

А потім пригостили всіх гостей запашними цілющими чаями [10]. 

Креативним  і корисним був наш проект по виготовленню чаю «Здо-

ров’я». Ми ретельно підбирали трави для цього напою, старанно виготовляли 

рецепт. Допомагала в цьому лубенська травниця Ольга Іванівна Сіряченко. 

Члени загону виготовили пакетики, зробили підписи (Додаток Ж).  

У рамках цього проєкту у вересні 2020 року ми провели для учнів мо-

лодших класів виховний захід, на якому розповіли про користь трав’яних ча-

їв. Діти із цікавістю переглянули презентацію про цілющі чаї, подивились ко-

лекцію трав. Наприкінці  роздали буклети і   пригостили всіх   бажаючих  

смачним чаєм «Здоров’я» (Додаток З).  А також продемонстрували новоство- 

рену книжечку про вітамінний чай. 

 Ми презентували свій чай «Здоров’я» для учнів та вчителів нашої 

школи на платформі Zoom і познайомили всіх з роботою нашого пошукового 

загону на сторінках шкільної газети «Шкільна сім’я 7 + я» (Додаток І). 
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Частина VІ. Благодійні акції 

Для пошуковців нашого загону благодійність – це справа честі. 

Допомогати потрібно завжди, тому спільно з однокласниками та друзями  

проводили різні благодійні акції (фото 12). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12. Подарунки для воїнів АТО 

Одна з них – «Подаруємо тепло воїнам АТО». Ми зібрали посилку для 

захисників нашої країни. Разом з необхідними для них речами написали ли-

стівки, де привітали військових з Днем козацтва. А ще поклали цілющі набо-

ри «Козацького чаю». Він здатний не просто зігріти, а й підняти тонус орга-

нізму, вберегти його від застуди і змусити підбадьоритися. Нехай наші любі 

воїни смакують гарячими трав’яними напоями і будуть завжди здорові. 

Не залишилися ми байдужими і до дітей, тому  провели благодійну 

акцію «Частинка здоров’я» для вихованців спеціалізованої школи-інтернату 

м. Лубен і приготували їм   пакуночки чаїв, які виготовили своїми руками. 

Було приємно, що вихованці школи дуже зраділи нашому подарунку (фото 

13). Надіємось, що в цей час, коли багато людей хворіють простудними за-

хворюваннями, наш чай допоможе зміцнити організм і покращити самопо-

чуття, підсилить імунітет і допоможе зарядитися енергією. 
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        Фото 13.  Вихованці спеціалізованої школи з подарунковими чаями   

        «Здоров’я» 

Не менш цікавою і корисною була акція «Чай для бабусі та дідуся» на 

честь свята бабусь та дідусів, яке відзначається 28 жовтня. Вони люблять і 

захищають нас, допомагають нам долати перші стежки-доріжки, напра-

вляють нас на праведний шлях доброти і любові до цього світу і до лю-

дей. Тому всім пошуковцям дуже хотілося зробити рідним незвичайні корис-

ні подарунки. Ми власноруч виготовили пакетики для чаїв, прикрасили їх 

малюнками і підписали вітальні листівки, а потім подарували чаї своїм бабу-

сям та дідусям. Рідні були дуже зворушені такими гарними і корисними 

гостинцями (Додаток И). 

        Ми пересвідчилися, що трав’яні чаї корисні і дорослим, і дітям. 

        Зауважимо, що лікарські рослини завжди стануть у нагоді і допоможуть.  
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ВИСНОВКИ 

Навколишній світ багатий і різноманітний. У ньому є все, щоб людина 

могла жити повноцінним життям. Природа подарувала людям дикорослі 

ліки. 

Незважаючи на бурхливий розвиток хімії та зростання кількості нових, 

досить ефективних, синтетичних лікарських препаратів, лікарські рослини й 

надалі залишаються одним з основних джерел одержання лікувальних й 

профілактичних засобів при захворюваннях різних систем людського 

організму. 

Працюючи над роботою, дослідивши властивості різних лікарських 

рослин,  ми дійшли висновку, що в народі міцно зберігаються і передаються з 

покоління в покоління  відомості про способи лікування різними рослинами. 

Нам, молодому поколінню, треба більше цікавитись і вивчати цілющі 

властивості рослин. Адже природа дбає про нас, допомагає нам, лікує від 

різноманітних хвороб.   

У результаті проведеної роботи ми реалізували такі завдання: 

 Провели дослідницьку роботу на місцевому матеріалі із метою 

формування в учнів навичок науково-дослідницької діяльності. 

 З’ясували, що лікарські рослини є невід’ємною частиною життя кожної 

людини. 

 Ми зрозуміли, що знання про цілющі трави необхідні, адже природа дає 

нам екологічно чисті ліки. Потрібно тільки навчитися ними правильно 

користуватися. І тоді природа подарує нам здоров’я – найцінніше 

багатство. 

 Як підсумок нашої роботи ми: провели позакласні заходи: майстер-клас 

по виготовленню мішечків «Здоров’я», виховну годину для учнів 

початкових класів; започаткували проєкти: «Здоровим бути модно», 

«Цілющі чаї», «Корисні рослини навколо нас»; взяли участь у 

благодійних акціях «Подаруємо тепло воїнам АТО», «Частинка 
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здоров’я», «Чай для бабусі та дідуся»; виготовили буклети, брошури;  

створили книжечку про вітамінний чай «Здоров’я». 

 Підібрали лікарські трави для вітамінного напою і виготовили чай 

«Здоров’я» та логотип до нього; створили електронні презентації: 

«Лікарські рослини Дослідної станції с. Березоточа», чай «Здоров’я», 

фільм про роботу нашого пошукового загону; презентували чай 

«Здоров’я» для учнів нашої школи за допомогою платформи Zoom, 

висвітлювали роботу нашого пошукового загону на сторінках шкільної 

газети «Шкільна сім’я 7 + я» та сайтів «Всеосвіта» і «На урок». 

У наших планах на майбутнє ‒ після закінчення карантину 

організувати у школі фітобар, де кожен охочий зможе  випити оздоровчу 

порцію кисневого коктейлю. Вживання цього напою зміцнить імунітет дітей і 

захистить від застуд в холодну пору року. 

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

навчальних закладах під час виховних заходів та позакласній роботі,так і у 

благодійних акціях і різних проєктах; для всіх небайдужих людей до свого 

здоров’я.  

 

Карта маршруту пошуковців 
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                                                     Додаток А 

Пошуковці біля Ботанічного розсадника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ділянці шавлії лікарської  
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Додаток Б 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Догляд за ехінацеєю восени 
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Додаток В 

                                                                         

Збирання врожаю ромашки лікарської  

 

               

 

 

 

                               

 

 

 

Комбайн для збирання ромашки лікарської  
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Додаток Г 

                                                              

Зустріч з травницею Наталею Михайлівною Іващенко 

Додаток Д 

        

   

Зустріч з ченцями у Мгарському Спасо-Преображенському монастирі 
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                                                                                                                   Додаток Е 

 

Курильчук Анатолій і Курильчук Олександр вирощують  

лікарські трави вдома 

 

 

Лисенко Софія та Мацак  Дар’я доглядають за ехінацеєю  
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Додаток Є 

 

 

Робота під час проекту «Корисні рослини навколо нас»  

 

                                                                                             

Малюнки  «Лікарські рослини» 
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                                                     Додаток Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наповнюємо пакетики збором з лікарських трав 

 

 

Робота над дизайном логотипу до чаю «Здоров’я» 
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Додаток З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд презентації про лікувальні чаї 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смачний чай від пошуковців  
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Додаток И 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлення пакетів для чаю  

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Подарунки для бабусі  виготовили 

 Анатолій та Олександр Курильчуки  
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Додаток І 

 

Командир пошукового загону Шендра Катерина презентує  

чай «Здоров’я» на платформі Zoom 

 

  Розповідаємо про свою роботу на сторінках  шкільної газети 

«Шкільна сім’я 7 + я» та вчительських сайтах «Всеосвіта», «На урок» 


