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ПЕТРО ІВАНОВИЧ ПРОКОПОВИЧ 

 

Основоположник раціонального бджільництва, видатний 

вітчизняний бджоляр. Автор низки видатних винаходів, які мали 

велике значення для розвитку світового бджільництва. 

П.І.Прокопович прожив довге життя, наповнене бурхливою 

діяльністю. Він був видатним практиком і дослідником бджіл, 

талановитим педагогом, уважним експериментатором, самобутнім 

письменником, палким пропагандистом бджолярської справи, а 

також активним громадським діячем. «Земледельческая газета» 

писала: «Прокопович… зараз єдиний дослідник бджіл не лише в 

нас, а навіть в усій Європі, зауваження і висновки якого про цих 

комах характеризуються повнотою, простотою і достовірністю». 

З надзвичайною повагою до Петра Івановича ставився український 

поет Т. Г. Шевченко. Він писав: «Там коло Батурина живе наш 

великий пасічник Прокопович». Геній пасічницької думки знався з 

Тарасом Шевченком, був закоханим у його «Кобзар». 

Визначний український діяч, організатор і педагог П.І.Прокопович 

сформував ідеї, реалізація яких здійснила революційні зрушення у 

бджільництві всього світу. Ідеї Прокоповича набагато випередили 

свій час. Розбірний вулик у США та Західній Європі з’явився лише 

в 1851–1852 р.р. Відкриття Дзержона, Лангстрота, Берлепша – це, 

по суті, продовження вдосконалення ідей і праць П.І.Прокоповича. 

Ім’я П.І.Прокоповича знають і глибоко шанують у нас. В 1960 р. 

видано його «Избранные статьи по пчеловодству».  

Зараз науковим центром галузі є Інститут бджільництва 

ім. П.І.Прокоповича Української академії аграрних наук, створений 

в 1989 році. Його ім’я було присвоєно Українській дослідній 

станції бджільництва, яка з 1990 р. стала Полтавським філіалом 

Інституту бджільництва ім. П.І.Прокоповича УААН. 
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П. І. ПРОКОПОВИЧУ 

 

 

Коли весна розквітне злоточаром  

і сонце радість розіллє вокруг,  

тоді розспіваних бджілок пожаром  

вітає нас Твій добрий, ясний Дух. 

 

Споминаємо Тебе, наш тату,  

що для природи все життя горів –  

та шлемо в серцях Тобі в заплату  

це наш сердечний тихий гомін-спів. 

 

Б.Т.Садовський 
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ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ  

 

1775, 12 липня П.І.Прокопович народився 

 

1786 Вступив на навчання до Києво-Могилянської 

академії 

 

1794 Вступив кадетом до Переяславського кінно-

єгерського полку, який брав участь у 

будівництві міста й порту Одеса 

 

Того ж року 24 

жовтня 

Під командуванням Суворова брав участь у 

штурмі Праги, передмістя Варшави 

 

1796 Присвоєно військове звання «корнет». 

Переведено у Павлоградський гусарський 

полк. Стає ад’ютантом командира цього полку 

генерал-лейтенанта Боура 

 

1798 Залишив військову службу в чинні поручика і 

повернувся на батьківщину в с. Митченки 

 

1799 Придбав 3 десятини землі, побудував дім і 

вперше зацікавився бджолами на пасіці свого 

брата 

 

1800 Придбав у різних місцях 32 вулики. 

 

1801, 4 вересня Під час пожежі у вогні загинуло все 

господарство П.І.Прокоповича. Їздив весь 

вересень до Полтавської губернії в пошуках 

роботи. Повертається в рідне село. Будує 

землянку та оселяється в ній 
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1802 Проводить велику кількість дослідів і 

спостережень за бджолами, оскільки літо цього 

і наступного років було сприятливим для 

бджільництва. Пасічна господарка 

Прокоповича швидко росте 

 

1803 Починає працю над своїм великим 

літературним задумом «Записки про 

бджільництво» 

 

1808 Пасіка виросла до 300 бджолиних сімей. Її 

господар знайомиться з книжкою Реомюра про 

бджільництво 

1813, 

наприкінці 

грудня 

Після семилітніх роздумів, доходить до ідеї 

рамкового вулика 

 

 

1814, 2 січня Був виготовлений перший у світі рамковий 

(втулковий) вулик. Дав йому назву 

«Петербург», а в літку заселив бджолами. 

Одночасно ним винайдена та зроблена 

роздільна решітка 

 

1819, 14 липня У Прокоповича народився син Степан 

(відомий під прізвищем Великдан) 

 

1826, 1 

листопада 

Почалось навчання в школі бджільництва (без 

офіційного відкриття) 

 

1827, 1 березня Обраний членом-кореспондентом 

імператорського Московського товариства 

сільського господарства 
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Цього ж року Підготував до видання працю «Записки про 

бджільництво» 

 

1828, 1 

листопада 

Відбулося офіційне відкриття школи 

бджільництва за дозволом Міністерства 

внутрішніх справ (яке тоді керувало сільським 

господарством) 

 

1829, 30 квітня Обраний дійсним членом Московського 

товариства сільського господарства і 

нагороджений срібною медаллю товариства за 

заснування школи бджільництва 

 

1830 Школа бджільництва переведена із с. 

Митченки в с. Пальчики, де П.І.Прокопович 

купив спеціально для цього маєток 

 

1831 Обраний дійсним членом Вільного 

економічного товариства 

 

1832, 20 травня Нагороджений золотою медаллю 

Московського товариства сільського 

господарства за внесок у розвиток 

бджільництва та за успіхи заснованої ним 

школи 

 

Цього ж року у 

травні 

Вільне економічне товариство присудило 

Прокоповичу золоту медаль і грошову премію 

(30 червінців) 
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1834, 20 грудня Московське товариство сільського 

господарства подарувало Прокоповичу 

мікроскоп з присвятою 

 

1837 Працює над рукописом «Записки про 

бджільництво», доповнює його відомостями 

про рамковий вулик, про нові методи догляду 

за бджолами 

 

1838, 1 

листопада 

Відбулось урочисте засідання в школі 

бджільництва з нагоди десятиліття її існування 

і початку нового навчального року. 

П.І.Прокопович виступив з доповіддю про свої 

перші роки захоплення бджільництвом 

 

Цього ж року Пише клопотання про дозвіл відкрити власну 

друкарню для друкування своєї праці «Записки 

про бджільництво». Купує обладнання для 

друкарні і готує приміщення 

 

1839 В господарстві Прокоповича нараховується 

вже 2,5 тис. бджолиних сімей 

 

Цього ж року Відзначений царським подарунком – 

діамантовим перснем 

 

-//- Міністерство народної освіти повідомило 

Прокоповича про відмову у відкритті друкарні 

 

1841 В Німеччині німецькою мовою вийшла книжка 

Покорського-Жоравка «Опис російського 

догляду за бджолами», в якій розглянуто 

систему догляду за бджолами, рекомендовану 

П.І.Прокоповичем та винайдений ним вулик 
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1842 За поданням Управління державного майна 

при департаменті землеробства нагороджений 

орденом Святого Володимира ІV ступеня за 

корисну працю у бджільництві 

 

1848, 1 

листопада 

Відбулось урочисте засідання в школі 

бджільництва з нагоди двадцятиліття її 

існування 

 

1849 Відбувся черговий випуск вихованців Школи 

бджільництва. З часу її заснування випущено 

566 учнів 

 

1850, 22 

березня 

На світанку, помирає Петро Іванович 

Прокопович 
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ВИСЛОВИ ПАСІЧНИКА 

 

«Без практичного способу навчання всяке пізнання буде темним 

і при виконанні помилковим». 

 
«Гарна мета існування бджоли, багато цікавого в їх житті, 

легка та приємна і невелика праця коло них і чимала користь – 

все це повинно притягати кожного господаря до пасічництва і 

розвивати бажання закласти пасіку». 

 
«Призначивши себе одній галузі сільського господарства – 

бджільництву, я присвятив йому все своє життя, всі помисли, 

всю увагу…» 

 
«… Тямущий пасічник повинен знати, які медоносні рослини на 

його місцевості надають бджолам щедре пасовище, в який саме 

час і як надовго, а також в якому місці, а ще ліпше – в які тижні 

трапляється недолік у квіткових рослинах». 

 
«Без знання справи не може бути в ній успіху». 

 
«Боятися поганих років та невдач від погоди є те саме, що вовка 

боятися – в ліс не ходити». 

 
«… Щоб у наглядачі до бджолиних заводів були обрані 

найрозумніші від природи люди, котрі відрізняються від інших 

добротою, кмітливістю, старанністю, невсипністю та 

природною схильністю до бджіл. Вибір таких людських якостей 

дуже важкий, але від нього залежить весь подальший успіх». 
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Пам’ятник П.І.Прокоповичу в м. Батурині (1975 р.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулик П.І.Прокоповича 



 11 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулик винайдений П.І.Прокоповичем 
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Пасіка ім. П.І.Прокоповича в м. Батурин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скульптура П.І.Прокоповичу 
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П.І.Прокопович на ювілейній монеті номіналом 2 гривні (2015 р.) 

 
 

 

 

На поштовій марці України 
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