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СТЕЖКАМИ СКАРЖИНСЬКОГО 

Актуальність. У такий важкий час для нашої держави люди почали 

думати інакше. Стали справжніми патріотами, почали цінувати та цікавитись 

рідною Батьківщиною, історією України, традиціями, побутом, національним 

вбранням, мовою і мальовничими куточками рідної землі. І на Миколаївщині є 

такий куточок. Але скільки зараз гостей міста чи іноземних туристів знають 

про цю чарівну знахідку? Цікаво, що за всю історію нашої землі чимало 

видатних людей працювали, жили та просто відпочивали у Миколаєві, 

наприклад, сім'я Скаржинських. У той час, коли люди хочуть мандрувати 

рідною Україною – це дуже актуально писати про нашу землю та проводити 

конференції. Знання людей про мальовничі куточки нашої Батьківщини 

збільшується. Актовський каньйон має великий потенціал, навіть вибагливий 

турист може незабутньо провести час. Сьогодні індустрія «захоплюючих 

вражень» розвивається дуже швидко. Зараз ти стрибаєш з мосту на тарзанці, а 

потім летиш на тролеї, пливеш на байдарці, та забираєшся на скалу. Усе це 

доступно в каньйоні, головне знайти інвесторів. Уявіть собі, скільки молоді яка 

прагне небезпечного туризму забажають стрибнути вниз каньйону, або 

пролетіти на швидкості через озеро! Зараз це все доступно з пересувними 

станціями. Треба розвивати багатство нашої землі, щоб з усієї держави люди 

приїздили за незабутніми враженнями до Миколаєва. 

Мета. Основною метою наукового дослідження, було поринути стежками 

Скаржинського та його спадщини. Донести до громади всю цінність та велич 

його вкладу у життя та розвиток Миколаївської землі. Це було неймовірно 

цікаво дізнаватися про історію, досліджувати, розкривати таємниці. Завдяки 

таким науковим робота ми розповідаємо про багатство нашого краю, чарівну 

природу, флору, фауну. Розвиваємо свої логічні вміння, навички, теоретичні 

знання. Доповідаємо про прості, але важливі речі про які неможливо мовчати. 

Спитайте у будь-якого туристичного агента, який пропонує миколаївцям 

поїздки туристичними маршрутам України і дізнаєтесь, що велику 

популярність має Софіївський парк, але невже ми не бачимо, що на нашій 

рідній землі маємо історичний природний пам‘ятник ландшафтного мистецтва. 

Який прекрасний у будь-яку пору року і здатен «потягатися» по красоті з 

Уманським. Парк з маленькими озерами, охваченими файними лісовими 
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берегами, затопленими гранітними кар‘єрами, з віковими дубами, старими 

місточками через річку Арбузинку, з гранітними скалами обережно і вкрай 

математично розкидані самою природою. 16 га лісу, які вкрили собою 

дивовижні куточки нашої Батьківщини. З Трикратами зв‘язано чимало легенд 

та історій, видатних імен та постатей, заплутаних таємниць. Ми пропонуємо 

Вам поринути у цей дивовижний світ і почути як це було з самого початку. 

Село Трикрати – є частиною історії Скаржинських. Головним девізом 

самого Віктора Петровича була фраза: «Зроби головне діло у своєму житті – 

посади дерево». Він зробив у селі Трикрати справжній рай, в якому росли дуби, 

берести, кедри, сосни... Скаржинський заснував свій родовий маєток Велика 

Скаржинка. 1800р. він отримав назву Трикрати. Особлива гордість маєтку – ліс-

лабиринт. Такий незвичайний «лабіринт», Скаржинський висаджував з 1849 до 

1870. Особливу увагу привертає «Дуб Любові». Велике дерево схоже на серце. 

Деревні насадження, говорив він, позитивно впливають на кількість опадів, 

вологість повітря і ґрунту, врожайність полів, повноводість річок і клімат. 

Трикрати і Актово входять до складу Національного природного парку 

«Бузький Гард». Великий каньйон, розташований на річці Мертвовод, у кілька 

разів перевершує розмірами малий. Родинна резиденція Скаржинських 

збереглася до наших днів, тепер вона є власністю місцевої школи мистецтв. 

Отже, історія Актовського каньйону, який знаходиться на 

Миколаівському плато тісно зв'язана з історією сім'ї Скаржинських. Завдяки 

значному внеску у розвиток села Трикрати зараз це місце стало об'єктом 

активного туризму. Оригінальна скалиста порода, 16га лісу, три річки 

(Арбузинка, Мертвовод, Соплинка) яких не знайдеш на картах, про них знають 

тільки місцеві жителі. Унікальна флора та фауна, легенди та міфи які і нині 

живуть у місцевому фольклорі про валунів-великанів, котрі світять сьома 

кольорами райдуги, Голубине гніздо, величезний валун самого Диявола, про 

диких котів та Мармурове поле, яке можна побачити лише з висоти пташиного 

польоту, про весняні поля диких тюльпанів, про чарівний мед бджіл, які 

збирають свій мед з рослин занесених у Червону книгу, які можна знайти у 

нашій Миколаївській області. Усе це нині приваблює туристів. Неймовірно 

цілюще повітря в каньйонах, яке насичене ароматом чудо-трав і наповнене 

миротворчим бурлінням річок. Кожен турист може випити цілющої води, якою 

у свої часи лікувався майже весь союз. Пройтися особливою тропою через гори 

і скали, і побачити звідки був узятий величезний валун, який зараз знаходиться 

у Вені, як символ організації ООН. Це все наша історія, рідна земля. Зараз ми 

пишаємося тим що маємо и закликаємо пам'ятати та плекати великий вклад 

сім'ї Скаржинських у створенні нового майбутнього. 


