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ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "КАШТАН - ІСТОРИЧНИЙ СИМВОЛ КИЄВА" 
 Григорук І.П., Мельничук М.В., Пашковська С.П..- К.: Поліграфконсалтинг, 2006.- 212 с. 
 
 

В 2006 році вийшла з друку книга 
"Каштан - історичний символ Києва", авторами-
упорядниками якої є доктор біологічних наук, 
професор, член-кореспондент НАН України 
Григорук І.П., доктор біологічних наук Мель-
ничук М.Д., кандидат біологічних наук Машков-
ська С.П. 

Зміст книги науково-прикладного 
характеру щодо підходу до висвітлення поняття 
символу Києва. Історичний символ Києва є 
деревною рослиною, а саме - Каштан, що багато 
разів оспіваний у прекрасних піснях і знайшов 
своє відображення в численних та різноманітних 
витворах митців. 

Не обійшли своєю увагою Каштан і вчені-
біологи. Книга про рослину-символ златоверхої 
столиці України - Києва, знайомить читача з 
Каштаном різнобічно. Написана вона в такому 
стилі, що наукова сутність Каштану доступна 
широкому загалу читачів. Перед читачем книга 
розкриває різні аспекти вивчення цієї дивовижної 
рослини. Детально, з точки зору науки - ботаніки, 
описані види і форми гіркокаштанів, які інтроду-
ковані в Україні, їх мінливість, морфологічні та 
біологічні особливості і відміни Гіркокаштану 
звичайного - символа Києва від Каштану 
їстівного. 

Велика увага вчених приділена 
характеристиці та аналізу лікарських препаратів, 
складовою частиною яких є Гіркокаштан звичай-
ний, а також використанню його як у фарма-
кології, так і у народній медицині. 

Автори внесли великий вклад в 
біологічну науку, систематично вивчаючи 
енергетичні і біологічні ритми як Гіркокаштану 
звичайного, так і інших деревних порід: Берези, 
Клену, Ясену, Вільхи, Осики, Тополі, Дуба, Липи, 
Сосни, які є компонентами дендрофлори м. Києва 
і мають вплив на організм людини. 

Книга знайомить читача з впливом 
вказаних деревних порід на самопочуття людини, 
яка знаходиться поруч з даними породами дерев, 
а також з їх лікувальними властивостями та 
застосуванням при захворюванні різних органів 
людини. Особливо розгорнуто аналізується ефект 
лікувальних властивостей Гіркокаштана звичай-

ного та подається аналіз різних за хімічним 
складом лікувальних речовин, які містяться у 
різних вегетативних органах та квітках Гірко-
каштану. 

Автори відзначають, що лікарські 
препарати Гіркокаштану є дуже цінними гомеопа-
тичними засобами лікування різних важких недуг 
судинної та нервової систем. 

Паралельно, подаючи інформацію про 
загальнобіологічні та фармацевтичні особливості 
Гіркокаштана звичайного, автори переносять 
читача у світ поняття змісту символу:  Каштан - 
історичний символ міста Києва - основна ідея 
книги. Каштан, мовою древних рослин, означає 
Справедливість - твердив гороскоп друїдів. І 
читач поринає у знайомство з гороскопом друїдів 
і деревами-символами людей за Галлійським 
гороскопом, відповідно до дат народження. 
Старовинним повір"ям древних повіває від такого 
фантастичного знайомства з тим, що різні деревні 
породи є символом різних людей. 

В книзі читач знайде "Каштан" у віршах 
наших поетів, у піснях відомих естрадних співаків 
і композиторів, у творах митців різного профілю в 
образотворчому мистецтві. 

Книга авторів-упорядників зараз дуже 
начасі. Читач ознайомиться не тільки з історич-
ним символом Києва, але й із енергетичними і 
загальнобіологічними властивостями Гіркокаш-
тана звичайного - цієї символічної рослини м. 
Києва. Читач торкнеться розуміння того, що є 
невід" ємною частиною столиці України і скільки 
користі людям приносить ця рослина-символ. 

Книга містить великий ілюстративний 
матеріал, який збагачує її зміст та ефект інформа-
тивності, яку вона доносить до читача. 

Книга має виховне значення і, безумовно, 
приверне увагу і молодого читача та викличе 
бажання до аналогічних наукових досліджень в 
галузі дендрології - науки про деревні породи. 

Книга про Каштан - живий пам"ятник і 
символ Києва, що у письмовому вигляді озву-
чений вченими-біологами, безумовно знайде 
широке коло свого читача.  
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