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У коледжі відбувся випуск мо-
лодших спеціалістів. Своїми спо-
гадами про навчання поділилася 
випускниця закладу Діана Тере-
щенко 

Я - студентка 3–го курсу Малин-
ського лісотехнічного коледжу. І 
належу до тих студентів нашого 
коледжу, які прийшли сюди на на-
вчання не тому, що хотіли навчати-
ся  тут і за конкретною спеціальніс-
тю, а тому, що так склалися обста-
вини.  

І, відверто говорячи, проходило 
моє тут навчання без особливого 
захоплення. Все здавалось звичай-
нісіньким, коледж як коледж і нічо-
го особливого.  

Та ось пройшло вже майже 3 
роки, як я тут, на носі випускний 
вечір, вручення дипломів молодшо-
го спеціаліста і прощання зі всім, 
що пов'язувало мене з Малинським 
лісотехнічним і, зокрема, з містом 
Малин.  

І можу сказати чесно і без єдино-
го сумніву, що МЛТК став моєю ще 

однією маленькою родиною. Кожен 
день в його стінах навчав мене чо-
мусь новому. Десь я робила помил-
ки і на них вчилась, десь були зле-
ти, а десь падіння. Але всі  

ці моменти, безсумнівно, впли-
нули на мене позитивно.  

Тут знайшла багато нових 
друзів, тут пролила немало сліз - як 
горя, так і щастя, тут я навчилася 
бути сама собою.  

І зараз, зі сльозами на очах, зга-
дую всі приємні, і не зовсім, момен-
ти, що відбулися в МЛТК та розу-
мію, що я б із задоволенням тут 
побула ще хоч трішки.  

Навіть страшно уявити, що буде 
на випускному вечорі - мій майбут-
ній макіяж точно протримається 
недовго, бо емоції візьмуть верх. 
Адже з тим, що тобі рідне, завжди 
важко розлучатися. 

Терещенко Д.  
МЛТК 

 

Малинський лісотехнічний коледж –  
Це найкращий заклад у нас. 
Тут навчаються всі діти. 

Ми запрошуємо й вас! 
Викладачі у нас чудові,  
Навчають, трудяться щодня 
У щасті, злагоді, любові,  
Як на свято йдемо на навчання 
Встаємо зрання, готуємося щодня 
Заняття всі вивчаємо напам’ять, 
Щоб щастям повнилося серце викла-
дача. 
Зустріли тут і злети, і падіння 
Та встаємо й впевнено йдемо,  
Бо знаємо, що нас тут зрозуміють 
І допоможуть в будь-якій біді. 
«Один за всіх і всі за одного!» - 
Це наш девіз і ми з ним живем. 
Подолаєм всі ми перешкоди, 
Бо коледж наш завжди нам допоможе 
Відкриє двері й щастям нас усіх зу-
стріне. 
Тут зіркою стати кожен зможе, 
А від людей лиш доброта іде. 

Кульпач Надія (БО+ЗВ 11)  

Сьогодні будемо вести розмову з Іриною Іванівною 
Гловацькою. В минулому наша випускниця, яка 

залишилася 
працювати в рідному 
закладі. Своєю 
цілеспрямованістю 
долвела, що мрії 
збуваються, але про 
все по порядку. 
 
Скажіть, будь 
ласка, в скільки 
років Ви почали 
займатися 
спортом? 
У вільну боротьбу 

прийшла в 16 років, коли навчалася в Малинському 
лісотехнічному коледжі. 

 Але чому така ніжна, тендітна дівчина займається 
таким не жіночим видом спорту? 

У вільну боротьбу я прийшла не сама, мене зацікавила 
одногрупниця, і тренер з вільної боротьби Осипенко 
Валерій Григорович. Спочатку мені не сподобався 
тренувальний процес, було дуже тяжко, але потім 
наважилася і прийшла ще раз і мені сподобалося. 

Можливо були люди які відмовяли Вас займатис цим 
видом спорту? 

Так, насамперед це була моя мама, вона взагалі була 
проти того, щоб я ходила на тренування, або їздила на 
змагання тому, що більшість тренувань закінчувалися 
синцями. Звичайно хотілося, щоб була підтримка, в першу 
чергу від мами, але на жаль її не було. 

Ірино Іванівно, а яким був шлях до перемоги? 
Спочатку я не ставила перед собою мети досягти 

високих результатів, але з кожним роком розуміла що моя 
праця повинна приносити результат. І спочатку на меті в 
мене було виконати кандидата в майстри спорту, потім я 
виграла чемпіонат спорту серед дорослих, де за перше і 

друге місце отримала кандидата у майстри спорту, дуже 
багато обї’здила змагань. Було важко тому, що 
конкуренція жіночої боротьби з кожним роком зростає. 
Були навіть такі змагання, коли я за півкроку залишалась 
від звання майстра спорту,і  вже настав такий час, коли  
забула про свої мрії, ходила лише на тренування, і тренер 
мені сказав, що скільки  будеш думати про майстра 
спорту, стільки в тебе його не буде. Я спочатку в це не 
вірила,  втратила надію в те що виконаю майстра спорту, 
лишиться кандидат тай все. 

Якою була Ваша реакція коли оголосили про перемогу, 
які були відчуття? 

Я розуміла що виграла, і те що моя мрія збулася. Коли я 
оговталася— плакала тому, що вже ніхто не вірив що 
здобуду перемогу. 

Якщо мрія здійснилась то які будуть подальші ваші 
плани? 

Колись я думала, що виконавши майстра спорту то 
зупинюся на цьому, але навпаки це дає поштовхи до нових 
висот. 

А як Вашу перемогу сприйняв  чоловік, друзі, знайомі? 
Чоловік дуже зрадів, знайомі та друзі не очікували, але 

також зраділи моїй перемозі. 
Щоб Ви могли побажати людям, які намагаються 

здобути таких досягнень у спорті ? 
Насамперед хочу побажати терпіння,завжди потрібно 

ставити перед собою ціль і йти до неї незважаючи на всі 
перешкоди . 

Дозвольте привітати Вас від усієї команди газети 
"Пролісок" і побажати подальших успіхів у спорті. 

-Дякую вам за привітання. 
Розмову вела Діана Терещенко 

ГЛОВАЦЬКА ІРИНА—МАЙСТЕР СПОРТУ  

Так склалися обставини 



З метою вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка, вихован-
ня любові і поваги до спадщини, яку нам залишив поет, 
сприяння усвідомлення студентами великого вкладу Коб-
заря у розвиток мистецтва України з 07.03.16р. до 11-
.03.16р. в коледжі був проведений Шевченківський тиж-
день. 

Упродовж тижня були проведені заходи згідно пла-
ну, розробленого викладачами циклової комісії гуманітар-
них та соціальних дисциплін. 

  Конкурс читців-декламаторів  «Золоті зерна поезії 
Шевченка Т.Г.» зібрав студентів І-ІІ курсів. Порадували 
своїм вмінням декламувати вірші Т. Шевченка та про Ше-
вченка. Найкращим читцем визнано Татаринову Оксану 
студентку групи ЛГ 13. З метою показу багатогранності 
творчої особистості Великого українського поета, протя-
гом тижня тривали екскурсії у Шевченківській світлиці.  

Розширювати кругозір, поповнювати знання, допома-
гали нам всім книжкові виставки до 202-ї річниці з дня 
народження Т.Г. Шевченка «Мудрість Шевченкового сло-
ва», а також бесіди на виховних годинах «Мій Шевченко» 
та перегляд художнього фільму «Таємниці Генія Шевчен-
ка». 

Справжнім апогеєм тижня стало літературно - мисте-
цьке шевченківське свято « Даруй словам святую силу». 

До коледжу на свято завітали поважні гості: Довгий 
С.О. - український науковець і політик, доктор фізико-
математичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ 
член-кореспондент АПНУ, президент малої академії наук; 
Гальченко С.А.- шевченкознавець, літературознавець, 
заступник директора інституту літератури ім. Т.Шевченка, 
кандидат філологічних наук, заслужений працівник куль-
тури України;  Анатолій Паламаренко - майстер художнь-
ого слова, Герой України, народний артист України,  лау-
реат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка та Олесь Хар-

ченко - народний 
артист 
України,  лауреат 
Національної 
премії ім. Т. Г. 
Шевченка. 
Свято було розпо-
чато Молитвою за 
Україну, за Мир і 
Спокій. 
Зі словами при-
вітання до при-
сутніх звернувся 
директор коледжу, 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Заслуже-
ний лісівник України Іванюк І.Д., який наголосив, що 
Шевченко – це 
душа українсь-
кого народу, 
його мудрість 
та  сила, а 
пізнавати Шев-
ченка - це 
пізнавати 
історію, адже 
шевченкове 
слово, серце 
української по-
езії, одне з най-
визначніших 
явищ в її мистецькому доробку. 

Президент Малої академії наук Довгий С.О, у своєму 
виступі, зазначив що вірші Шевченка надихають, диву-
ють, зачаровують людей незалежно від національності та 
кольору шкіри. Він подарував коледжу копію картини 
Т.Г.Шевченка «Катерина» та  художню літературу відо-
мих українських авторів, а також нагородив подяками та 
відзнаками МАН Іванюка І.Д., директора коледжу; Пер-
нарівську Т.А., викладача української мови та літератури; 
Лося О.В., викладача історії; Білу Л., студентку групи БО 
21; Мургу С., студентку групи ЗБ 21 та учнів міських 
шкіл, переможців і лауреатів обласного етапу конкурсу 
МАН України.  

Гальченко С.А., відомий шевченкознавець, у своїй 
промові додав, що шевченкова поезія давно стала найваж-
ливішим і нетлінним складником духовного єства народу 
тому, що  Шевченко – це не тільки те, що вивчають, а й те 
чим живуть, у чому черпають сили і надії. 

З іменем Шевченка сьогодні на планеті відома 
Україна, сотні спроб перекладу Шевченка були зроблені 
практично на всі основні мови світу, а англійська мова, 
якою зараз говорять і яку розуміють на всіх континентах 
представила Шевченка для світової читацької громади 
найбільше.  «Заповіт» англійською мовою прочитав сту-
дент групи ЛГ 31 Опанасенко В.  

Анатолій Пала-
маренко проник-
ливо та натхнен-
но читав вірші 
Великого Кобза-
ря. «І мертвим, і 
живим…», 
«Катерина» лу-
нали зі сцені 
Малинського 
лісотехнічного 
коледжу у вико-
нанні народного 
артиста 
України! 

Вшановував та возвеличував Великого Кобзаря своїм 
прекрасним співом на сцені коледжу і народний артист 
України Олесь Харченко. Свою шану та захоплення гля-
дачі висловили 
квітами та оплес-
ками метрам 
українського ми-
стецтва. 

Любіть 
Україну, як любив 
її поет. Читайте 
його твори, і ваша 
мова буде бага-
тою, чистою, 
чарівною, бо 
українська мова – 
одна з найкращих мов світу. Учітеся, шануйте батьків, 
живіть у дружбі як заповідав Шевченко!  

Фещенко Іван. 
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ПІЗНАВАТИ ШЕВЧЕНКА -  ЦЕ ПІЗНАВАТИ ІСТОРІ Ю  



При аналізі психофізіологічних небезпечних та шкідливих 
чинників велике значення приділяється стресу, що виникає вна-
слідок психоемоційних перевантажень та небезпечних виробни-
чих чинників. 

Під стресом (англ. stress) - тиснення, натискання, напружен-
ня) прийнято розуміти стан психічної напруженості, викликаний 
небезпеками, що виникають у людини при розв'язанні важливої 
для неї задачі. Термін "стрес" часто застосовується не тільки в 
охороні праці, але й у повсякденному житті. 

За останні роки психоемоційний стрес став глобальною про-
блемою виживання людства. Це підтвер-
джується тією увагою, яка приділяється 
стресу на міжнародному рівні. Так, у 1995 
р. у Вашингтоні пройшов міжнародний 
конгрес під девізом "Праця, стрес та здоро-
в'я. Створення більш здорових робочих 
місць"; у 1996 р. у Стокгольмі - міжнарод-
ний конгрес щодо професійного здоров'я; у 
1999 р. в Токіо - міжнародний конгрес з 
питань хронічного робочого стресу за збе-
реження здоров'я; у 1999 р. в Німеччині - 
XI міжнародний конгрес, присвячений 
питанням професійної психіатрії. 

Стрес проявляється як необхідна і ко-
рисна реакція організму на різке збільшення загального зовніш-
нього навантаження. Він характеризується зростанням біоелект-
ричної активності мозку, підвищенням частоти серцебиття, рос-
том потоку крові, розширенням кровоносних судин, збільшенням 
вмісту лейкоцитів у крові, тобто цілим рядом фізіологічних змін 
в організмі, що сприяють підвищенню його енергетичних можли-
востей, успішності виконання складних і небезпечних дій. Тому 
стрес є не тільки доцільною захисною реакцією людського орга-
нізму, але й механізмом, який сприяє успіху трудової діяльності 
в умовах перешкод, труднощів і небезпек. 

Проте стрес позитивно впливає на результати праці 
(мобілізує організм і сприяє подоланню перешкод, які виникають 
у процесі праці) лише доти, доки не перевищить певного критич-
ного рівня. При перевищенні цього рівня в організмі людини 
розвивається так званий процес гіпермобілізації, який викликає 
порушення механізмів саморегуляції та погіршення результатів 
діяльності аж до її зриву Тому стрес, який перевищує критичний 
рівень, називають дистресом. 

Особливо небезпечним, як показали дослідження, є стрес у 
трудовій діяльності. Робота економістів, фінансистів, банківсь-
ких службовців, менеджерів, працівників державних контрольно-
ревізійних та податкових служб пов'язана з впливом на них нега-
тивно діючих стресорів, таких, як: інтенсивність праці; зростання 
потоку інформації, яку необхідно опрацювати і використовувати 
у повсякденній практиці; дефіцит часу; відповідальність за при-
йняття рішень; гіподинамія; різні зовнішні впливи (шум, забруд-
нення, випромінювання тощо); монотонність праці; порушення 
стереотипної системи праці (поломки техніки) тощо. 

Як зазначалося раніше, стресові впливи можуть стати причи-
ною виникнення фізіологічних і психологічних змін, що призво-
дять до небезпечних ситуацій та нещасних випадків. 

Фізіологічні порушення можуть супроводжуватися розлада-
ми нервової та серцево-судинної систем, шлунково-кишкового 
тракту та ін. 

До психологічних розладів належать агресивність, фрустра-
ція, нервозність, роздратування, тривога, нерішучість, швидкий 
розвиток утоми тощо.  

Крім того, стрес є причиною багатьох психосоматичних за-
хворювань: психозів, неврозів, захворювань судин мозку, серце-
во-судинних захворювань та інфаркту міокарда, гіпертонічної 
хвороби, виразково-дистрофічних уражень шлунково-кишкового 
тракту, нейроциркуляторної дистонії, зни-
ження імунітету, онкологічних захворю-
вань. Стрес впливає на статеві функції, ге-
нетичний апарат клітин, призводячи до 
вроджених порушень розвитку дітей, тощо. 
Вчені висловлюють припущення про існу-
вання зв'язку між стресовими навантажен-
нями та спонтанним абортом. 

Згубна дія стресу також проявляється у 
зростанні алкоголізму та наркоманії, підви-
щенні рівня травматизму, збільшенні кіль-
кості інвалідів та випадків самогубств. 

На сучасному етапі сильним стресом, 
який впливає на стан працівника та можли-
вість виникнення небезпечних ситуації, є 
моббінг. 

Моббінг - це "війна" на робочому місці, 
яка призводить до виникнення у працівників стресового стану. 
Значна частина робітників та службовців реагують на моббінг 
фізіологічними (виразка шлунку, серцево-судинні та онкологічні 
захворювання тощо) та психічними розладами, а інколи він приз-
водить до травмування й самогубства. 

Причин появи моббінгу досить багато, розглянемо основ-
ні з них: 

- процес постійної модернізації, раціоналізації виробництва, 
який вимагає концентрації сил і уваги в процесі праці, що зумов-
лює високу продуктивність праці і, як наслідок, соціальну неза-
хищеність працюючого; 

- страх втратити робоче місце; 
- психологічний терор, зумовлений заздрістю, марнославст-

вом і, як наслідок, створення інтриг, пліток, фізичного впливу. 
Все це створює поганий виробничий клімат і впливає на продук-
тивність праці та безпечність її умов; 

- нудьга на роботі, коли процес праці не вимагає творчих 
зусиль, що створює умови для породження пліток, шантажу, 
силової погрози, сексуальних домагань, домислів, суперечок між 
колегами, в які потрапляє весь колектив. 

Моббінг і його наслідки настільки широко розповсюдились, 
що стали світовою проблемою 90-х років. Вчені пропонують 
вважати моббінг психо-соціальним нещасним випадком на робо-
чому місці. 

За даними деяких досліджень до двох третин всіх працюючих 
жінок і чоловіків постійно відчувають стрес на робочому місці. 

Отже, необхідно зробити якісь дії, щоб уникнути 
стресу на роботі. Хоча повністю позбавитися від 
стресів неможливо, але в силах кожного постара-
тися максимально нейтралізувати їх шкідливий 
вплив на організм і підвищити свою стресостій-
кість. 
 
Для вирішення цієї проблеми фахівці радять до-
тримуватися чотирьох основних нескладних пра-
вил. 
По-перше, бути фізично активним. Важливо вико-
нувати деякі відповідні фізичні вправи. Напри-
клад, встати зі стільця, зробити нахили тулубом, 
пройтися, покрутити головою і не сидіти на робо-

чому місці під час обідньої перерви. 
Стресові навантаження стимулюють вироблення в організмі 

адреналіну, який необхідно витрачати, інакше він починає шко-
дити роботі різних органів і систем організму (наприклад, у пер-
шу чергу страждають серцево-судинна і травна). А фізична акти-
вність допомагає «розтринькати» надлишки цього гормону. 

По-друге, важливо дотримуватися правильного розпорядку 
харчування і вживати корисну їжу, відмовляючись від шкідливої. 
Насамперед, важливо скоротити кількість вживаного кофеїну 
(чай, кава, кола). 

По-третє, корисно вести щоденник, в який будуть записува-
тися всі важливі і поточні справи. Це позбавить від необхідності 
тримати в голові занадто багато інформації - досить заглянути в 
записну книжку. До того ж це правило допоможе впоратися з 
надмірною тривожністю (не буде страху щось забути або пропус-
тити важливу зустріч). 

І, по-четверте, не варто обмежувати себе в спілкуванні. Пот-
рібно виділяти час на зустрічі з друзями, відпочинок - так можна 
відволіктися від роботи, зняти напругу і розслабитися. 

Як уникнути стресу 
1. Розділіть потік інформації, який мозок не встигає диферен-

ціювати, за важливістю, терміновістю та цінністю. 
2. Знайдіть спосіб реалізувати найважливіші для Вас цінності 

у повсякденному житті. Якщо Вам необхідно бути більше часу з 
дитиною, зробіть усе для цього. Якщо для Вас найважливіше – 
батьки, відкладіть усі справи та навідайтесь до них. Ваша емоцій-
на стабільність допоможе уникнути стресу. 

3. Заповнюйте запас своєї енергії регулярно. Приділіть час 
тому, щоб послухати улюблену музику, прогулятися парком, піти 
на масаж або просто поспати. 

4. Знайдіть джерело задоволення. Періодично переключайте-
ся з того, що Вас позбавляє сил, на те, що радує і розслаблює. 
Для цього важливо зрозуміти, де Ваше джерело поповнення ви-
траченої енергії. 

Для цього робіть те, що приносить безпосереднє задово лен-
ня. Джерело задоволення у кожного своє, індивідуальне. Можли-
во, Ви просто його ще не знайшли, і нове хобі стане джерелом 
позитивних емоцій. 

5. З'ясуйте зовнішні та внутрішні причини зниження енергії. 
У яких ситуаціях Ви найгостріше відчуваєте дефіцит енергії?Це 
допоможе їх уникати.  

6. Прогулянка в мріях – один із кращих спо-
собів позбутися стресу, коли часу взагалі ні 
на що не вистачає. Уявлювана прогулянка в 
ресурсне місце – це уявний похід людини 
туди, де в минулому їй було насправді доб-
ре, спокійно, де вона почувалася впевненою, 
сповненою сил. У результаті такої подорожі 
людина почувається відпочилою і може 
ефективніше працювати, ухвалювати адек-
ватні рішення. 
7. Медитаційні техніки підійдуть навіть у 
найбільш запущених випадках. Під час ме-
дитації фахівець навчить Вас, як зупинити 
потік тривожних думок і розслабитися. 20 
хвилин медитації щодня «підживлять» Вас 
енергією при повсякденному навантаженні. 
Бажаю Вам міцного здоров’я. 

Ваше здоров`я: Стрес на робочому місці. 

Стр. 3 Червень (18) 2016 

«Стрес на робочому місці: колективний виклик» – такий девіз Всесвітнього Дня охорони 
праці у 2016 році. Вплив стресу на безпеку праці 



Редакція газети: 
Головний редактор: Таміла Пернарівська 
Фоторепортери: Юлія Закусіло,  
Олександр Плашенко 
Комп'ютерний набір: Таміла Пернарівська 
Друк: Олександр Плашенко 

Адреса редакції: 
с. Гамарня 
Малинського р-н 
тел. 97-2-40 
E-mail:mltk2010@gmail.com 

Павук та його павутина були та 
залишаються перспективними об’єк-
тами для досліджень та створення 
нових технологій. Особливо винахід-
ників захопила ідея виробництва 
«павучого шовку» - легкого та цупко-
го.  

В XIX столітті один ентузіаст ско-
нструював  парову машину, яка за 
годину витягувала з 20 павуків два з 
половиною кілометри павутини. 
Остання спроба була зроблена, скорі-
ше за все, в 1899 році, коли вдалося 
виткати п’ять метрів тканини, з якої 
збиралися шити покриття для дирижа-
блів. 

Попри привабливі перспективи, 
всі спроби ткацтва залишилися безре-
зультатними. Розрахунок показує: 
щоб бути рентабельним, виробництво 
має містити сотні тисяч павуків. Вся 
суть у їх годуванні: хтось має ловити 
мільйони мух для восьминогих! 

Зараз павутина використовується 
в техніці. З неї виготовляють візири – 
перехрестя в оптичних приборах, мік-
роскопах, телескопах, прицілах тощо. 
Мікробіологи розробили на її основі 
цікавий прилад. Впускають хрестови-
ка на спеціальну рамку, годують, і він 
плете сітку. Якщо через неї прокачу-
вати повітря, вона чудово вловлює 
мікроби, які в ньому присутні. Цей 
метод аналізу повітря визнаний більш 
ефективним ніж інші. 

Здавна в народній медицині різ-
них країн павутина використовува-
лась для загоювання - її прикладали 
до ран. Згадки про це можна знайти в 
літературі різних часів. Точні дослі-
дження показали, що павутина актив-
но вбиває бактерії. З неї виготовлені 
препарати, згубні для бактерій, але 
нешкідливі для тварин. Можливо, в 
майбутньому павуки стануть постача-
льниками антибіотиків. 

« Для любителів домашніх екс-
периментів: в звичайних умовах па-
вутина практично не буває чистою, 
тому використовувати її при пора-
неннях навряд чи доцільно». 

Якщо ви будете більш-менш регу-
лярно спостерігати за сіткою хресто-
вика, то, можливо, помітите неподалік 
павучка, схожого на хазяйку павути-
ни, але вдвічі меншого і набагато 
стрункішого. Це хрестовик-самець. 
Спочатку він теж будує сітку і прово-
дить час в очікуванні здобичі. Але, 
досягнувши зрілості, самець кидає це 
нудне заняття і починає вести повне 
пригод бродяче життя, впродовж яко-
го сильно худне. В період бродяжниц-
тва ним міцно опановує бажання – 
знайти павутину самки. 

Павутина знайдена. Але, як відо-

мо, її хазяйка не особливою гостинна. 
Варто тільки зайти на павутину – 
«засіче» і з’їсть. Самець ґрунтовно 
готується до небезпечного побачення. 
Від краю павутини спускає вниз нит-
ку – шлях до відступу. Обережненько 
торкається ниток павучихи – смик-
смик. Але чи цінує вона ввічливість? 
Самка енергійно кидається на здобич, 
і самцю нічого не залишається, як 
стрімголов скотитися своє павутиною 
додолу.  

Так повторюється кілька разів. 
Всією своєю поведінкою самець нама-
гається продемонструвати самиці, що 
до неї завітала не якась там муха, а 
ВІН. Нарешті вона це усвідомлює і 
змінює гнів на милість. 

Новоспечений «наречений» здога-
дується, що перемир’я не надовго. 
Тому після спарювання негайно вті-
кає, адже у самиці знову прокинулися 
мисливські інстинкти. На 
«колишнього» вона вже дивиться, як 
на їдло, і якщо він виявиться не доста-
тньо спритним, то цілком може стати 
стравою до «романтичної вечері». 

Інстинкт поїдання самців після 
спарювання існує в самиць багатьох 
видів павуків, і також деяких комах. 
Який біологічний сенс цієї сумної 
традиції? Він незрозумілий. Навряд 
чи самка у такий спосіб турбується 
про подружню вірність самців. Яйця, 
що дозрівають у її тілі, потребують 
посиленого надходження поживних 
речовин. Можливо, самець стає дже-
релом додаткового харчу? 

Восени самки плетуть з м’якої і 
міцної павутини округлий кокон. В 
ньому 300-800 бурштинового кольору 
яєць. Кокон закріплюється де-небудь 
в щілинах, під корою, камінням. Декі-
лька тижнів самка невідлучно сидить 
поряд, охороняючи кокон, а потім, 
виконавши свій материнський  обо-
в’язок, гине. Під оболонкою кокона  
майбутньому потомству не страшні ні 
холод, ні повінь ( він легший від води 
і не мокне). 

Кокон зимує. Навесні з яєць вихо-
дять крихітні павучки. Деякий час 
вони не наважуються покинути свої 
«ясла». Врешті розповзаються і почи-
нають самостійне життя. 

Численне потомство не може про-
годуватися на тій ділянці, де воно 
побачило світ. Велика густина засе-
лення призводить до гострої конкуре-
нції. Більшість гине від голоду, та й 
свої декого з’їдять. 

Щоб уникнути такої долі, потріб-
но розповзтися. Але чи далеко підеш 
на слабких і коротких ніжках? І паву-
ки знову вдаються до допомоги паву-
тини. Вона дає їм і харч, і житло. Во-

на ж допомагає розселятися, слугую-
чи літальним апаратом. Так, павучата  
стають «аеронавтами». 

Відбувається це в серпні – почат-
ку вересня. Павучок піднімається на 
будь-яке піднесення (стебло, гілка, 
камінь, паркан) і прикладає кінчик 
черевця до поверхні – приклеює май-
бутній «повітроплав». Потім піднімає 
доверху своє черевце і вичавлює паву-
тину. Вітер витягує її в довжину, і ось 
вже над павучком літає довжелезна 
петля. Один її кінець приклеєний до 
гілки, інший тягнеться з-під черевця. 
Павук перекушує петлю і її кінець 
злітає догори. З усіх сил павучок три-
мається за гілку. Коли довжина нитки 
досягає двох-трьох метрів, втримати-
ся неможливо, та й не потрібно. Павук 
«відкидає швартові»  і піджимає лап-
ки. Вітер зриває його з місця, а ви-
східні потоки теплого повітря підні-
мають відчайдуха  в блакитну висо-
чінь. На думку деяких вчених, павук 
спроможний в якійсь мірі керувати 
польотом. Щоправда, це поки не підт-
верджено дослідами і спостереження-
ми. 

Павуки інколи піднімаються вище 
ніж птахи. Їх знаходили на висоті чо-
тири з половиною кілометри. Фахівці 
вважають, що при попутному вітрі 
павук може пролітати понад 300-400 
кілометрів. Коли в 1832 році вітриль-
ний корвет «Бігль», на якому подоро-
жував Чарльз Дарвін, плив більш ніж 
за 100 кілометрів від берегів Півден-
ної Америки, знаменитий натураліст 
спостерігав: «На снасті насіло безліч 
павучків. Мені здавалося, що на кора-
блі  їй декілька тисяч…» 

На затишші павутинки повільно 
опускаються на землю, чіпляються. 

Павучки кидають свій транспорт і 
починають життя на новому місці. А 

ми, коли йдемо по полю або садку, 
бачимо на траві, гілках сріблясті нит-
ки, що поблискують на сонці, і каже-

мо: «Прийшло бабине літо…» 
Богдан Лук’янчук. 

(початок у №17) 


