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человечества, как сейчас, но он ее предвидел. Его научное наследие надо изучать,
анализировать и, главное, учиться у него самим так работать.
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КРАЄЗНАВЧА СПАДЩИНА Я.П. НОВИЦЬКОГО
Арабаджі О.С., Семикін М.О.

Святкування 100-річчя з дня народження видатного краєзнавця Мелітопольщини 
Миколи Олександровича Алексєєва добра нагода згадати ще одне славне ім’ я - краєзнавця, 
фольклориста, етнографа, музейного фундатора, діяча народної освіти регіону Якова 
Павловича Новицького (1847-1925 рр.). Більше ніж півстоліття свого життя присвятив він 
різнобічній науково-просвітницької діяльності: збирав археологічні, історико-етнографічні й 
природничі колекції, організував краєзнавчий музей у місті Запоріжжі і був першим його 
директором, завідував створеним ним же окружним архівом. Він автор і упорядник близько 
40 праць та збірників документів з історії та археології, фольклористики, природознавства, 
статистики Запорізького краю.Народився Я.П. Новицький в селі Аули Катеринославської 
губернії в сім’ї службовця. Свій родовід веде з Гетьманщини, від знаменитого полковника, 
соратника Івана Мазепи, Ілька Новицького [1]. Ще в дитячі роки захопився народними 
казками, думами, легендами, піснями про запоріжців, що й визначило його подальший 
життєвий шлях. У 1865 р. закінчив Олександрівську повітову школу і працював писарем у 
казначействі. У 1868р. познайомився з відомим громадським діячем, педагогом, 
організатором народних шкіл на Катеринославщині бароном М. Корфом. Під впливом цього 
знайомства вирішив стати учителем. Користуючись унікальною бібліотекою М. Корфа, 
шляхом самоосвіти здобув всебічні знання з історії, етнографії, археології, фольклористики, 
природознавства, педагогіки. Склавши іспит на вчителя, працював у різних школах 
Олександрівського повіту. Захоплював учнів краєзнавчою роботою, залучав їх до збирання 
унікальних пам’яток навколишньої природи і старовини, проводив археологічні розвідки, 
записував фольклорно-етнографічний матеріал, як від старожилів, так і від самих учнів .Своє 
зібрання фольклорних творів надіслав до Південно-Західного відділу Імператорського 
Російського географічного товариства, яке обрало його дійсним членом. Був обраний також 
членом-кореспондентом Імператорської академії наук Росії, а з 1924 року - й України.

■* На жаль, за радянські часи наукова спадщина Я.П. Новицького залишалася практично 
недослідженою: не видавалися його праці, досить рідко виходили статті, присвячені житло і 
науковій*діяльності. Навіть дім, у якому він жив зі своїми рідними, був зруйнований, не 
збереглася й могила. Але в останні роки ім’я видатного краєзнавця повертається із забуття: 
досліджуються та видаються праці [2;3;4], створено Запорізьке наукове товариство імені 
Якова Новицького, одну з вулиць обласного центра названо його ім’ям.

На наш погляд, дуже цікавою є діяльність Я.П. Новицького щодо впровадження 
принципу краєзнавства й народознавства в шкільну освіту. Я.П. Новицький закликав
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учительство до народознавчо-краєзнавчої роботи , популяризував досвід тих народних 
учителів, які були його однодумцями у цієї справі. Так, при викладанні географії він 
рекомендував крім тем (сторони світу, компас, масштаб, гори, ріки, моря, народонаселення 
Росії"),надавати відомості про Катеринославську губернію, про Бердянський та 
Олександрівський повіти.

Яків Павлович Новицький уклав на допомогу вчителям оригінальний тематичний 
порадник, розподіливши 184 охоплені в ньому теми на вісім розділів: 1) праця й 
сільськогосподарські знаряддя; вироби й виробництво (теми 1 -  24); 2) житло й домашнє 
умеблювання; їжа та напої; сім’я, людські взаємини (теми 25 -  42); 3) школа і певні знання, 
винесені зі школи (теми 43-56); 4) релігія і релігійні культи (теми 57 -  71); 5) місцева історія, 
археологія, етнографія (теми 72 -  95); 6) батьківщина та Вітчизна; географія (теми 96-111); 
7) природа; тварини, рослини, мінерали (теми 112 -  169); 8) опис із спогадів минулого; 
спостереження (теми 170 -  184). Він зазначав, що багато з цих відомостей, які «охоплюють 
опис даного міста, села, волості, повіту, губернії (...), дали б учителю можливість самому 
попрацювати над матеріалом, який може стати різностороннім і цінним внеском до місцевої 
статистики, географії, історії, археології та етнографії» [5, 114-116].

Тематичний порадник Я.П. Новицького прилучав учительство й учнівську молодь до 
практичного вивчення довкілля, спонукав до всебічного дослідження життя села, повіту, 
округи. Так, розділ «Праця й сільськогосподарські знаряддя» пропонує описати всі способи, 
якими селяни знищують ховрахів та хлібного жука, заняття хліборобів в усі сезони 
трудового сільськогосподарського року; яке житло влаштовують для себе люди і тварини; 
коли й чим конкретно займаються городяни й селяни; які ремесла знають жителі того чи 
іншого села або кутка.

У розділі «Житло та домашнє вмеблювання» пропонується кожному описати 
обстановку своєї хати, двір, тік, виміряти й накреслити план своєї садиби, позначивши на 
ньому хату, двір з будівлями, город, тік, сад, пасіку. Усе це треба зробити в певному 
масштабі. Або ось таке питання: який у вас носять одяг, взуття, білизну, з якої тканини; 
назвіть буденне вбрання чоловіків, жінок, парубків, дівчат; назвіть святкові костюми, головні 
убори дівчат та жінок...

Вартий уваги сучасних педагогів-краєзнавців і розділ «Релігія та релігійні культи», де 
ЯЛ. Новицький дає завдання описати, у які дні ходять колядувати, щедрувати, засівати, 

віншувати, христосуватись; записати, які хто знає колядки, щедрівки, посилальні; як 
освячують царину, як поминають померлих та інше. А в розділі «Місцева історія, археологія, 
етнографія» кожна з 24-х запропонованих тем може зацікавити й сучасних учителів, що 
викладають в українських школах нібито новий предмет -  краєзнавство. Я.П. Новицький 
радить: «Розпитайте кожен діда, батька, що вони пам’ятають про своє село. Чи таким воно 
було 50 -  70 років тому? В якому році почало заселятися? З яких місць сходились сюди 
люди? Чому воно має сьогоднішню назву? Чи не знає ваш дід а чи батько такі урочища, 
могили, городища, балки тощо, про які розповідають цікаву історію чи переказ, легенду, 
казку. Назвіть усі могили, городища, озера, річки, балки, урочища вашої місцевості. 
Розпитайте старих людей, чому навколишні місця мають нинішні назви, і що про них 
розповідають з минулих часів. Коли заселялося ваше село, чи не було тоді тут якихось 
пам’яток старовини, наприклад, руїн укріплень, кам’яних баб, турецьких мечетей тощо, і чи 
немає їх тепер? Напишіть про це детально»

У кожному рядку тематичного порадника Якова Новицького відчувається глибока, 
вдумлива праця, зацікавленість народним життям, звичаями, традиціями, побутом, народною 
міфологією. Таке зацікавлення вчений намагався прищепити і педагогам, і учням. Своєю 
дослідницько-краєзнавчою роботою вони «дали б не менш багатий матеріал і для укладання 
дитячої книжки, що може широко охопити побутові сторони народу з його історією, 
географією, етнографією, поезією тощо -  книжки цілком народної для народу». У цих та 
інших документах він часто посилається на здібності, кмітливість, допитливість, 
обдарованість селянських дітей, їх жадобу до знань, наголошує на потребі розвивати вміння 
самостійно мислити, логічно висловлювати думки. «Народна освіта, -  вважав
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Я.П. Новицький, -  це одне з важливих питань в житті, в ньому всі надії нашого 
добробуту, нашого історичного майбутнього» .

Вважаємо, що краєзнавча та етнографічна спадщина Я.П. Новицького є цінним 
джерелом знань для краєзнавців, вчителів географії, усіх людей, які є небайдужими до історії 
та сьогодення Запорізького краю. А славетні імена Я. П. Новицького, М.О. Алексєєва, тощо, 
повинні знати школярі й студенти, їх справами пишатимуться потомки.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МЕЛИТОПОЛЬСКОГО ОТДЕЛА УКРАИНСКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Левада О.М., Алексеев А.Н.

Географическое общество одно из старейших в Мелитополе, было создано в 1956 г. 
Одним из инициаторов его создания был Николай Александрович Алексеев, а также 
сотрудники педагогического института, краеведческого музея, станции юных натуралистов 
и санитарно-эпидемиологической станции -  А.А.Хижняк,Н.И. Волчкова, Б.М. Лысенко, 
И.Р.Уманская. В 1954 г. городской краеведческий актив проводил активную туристско- 
краеведческую работу, разрабатывал туристические маршруты экскурсий и экспедиций, 
составлял рукописные сборники краеведческих материалов, принимал участие в обсуждение 
проблемных краеведческих вопросов.

16 марта 1956 года в Мелитопольском государственном педагогическом институте 
состоялся научно-методический семинар, на котором выступил с докладом «Краеведение, 
его цели, задачи и возможности развития в Запорожской области» действительный член 
Географического общества, кандидат географических наук, доцент Андрей Андреевич 
Хижняк. На семинар былиприглашены директора и учителя школ города и 
области,сотрудники краеведческого музея, санитарно-эпидемиологической станции, 
средства массовой информации другие представители городской общественности. 
Участниками семинара былопринято решение о необходимости объединения всех краеведов 
города и создании в рамках Украинского географического общества городской 
краеведческой секции. В течении двух месяцев инициативная группаизбранная на семинаре 
для решения организационных вопросов во главе с А.А.Хижняком (председатель) и 
Н.А.Алексеевым (секретарь), вела активную подготовительную работу, устанавливала связи 
с президиумом Украинского филиала Географического Общества Союза ССР.

- 29 мая 1956 года состоялось очередное городское собрание общественности города, 
на котором было объявлено о рождении Мелитопольского отдела Украинского 
географического общества, которое первоначально называлось «Мелитопольский отдел 
Украинского филиала Географического Общества Союза ССР» и включало всего 19 человек 
действительных членов Географического общества. Среди них: сотрудникипедагогического 
института А.А.Хижняк, П.П.Орлов, Л.С.Лукьянов, В.Ф.Романов, А.П.Минько;
краеведческого музея Н.И.Волчкова, И.Р.Уманская, народного образования Б.М.Лысенко, 
Д.П.Водвуденко, Е.П.Маноева; работники сельскохозяйстенных предприятий Ф.Г.Кисиль, 
И.И.Кель;сотрудники санитарно-эпидемиологической станцииН.А.Алекееев, А.Н.Деркач и
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