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Охоче відвідували музеї Й туристи, які приїздили до Києва. 
За словами керівника групи XII маршруту В. ГлекІна, який у 
1910 р. перебував у Києві з групою народних вчителів від Ко
місії освітніх екскурсій по Росії при Московському відділені 
Російського товариства туристів, міський «музей і пояснення 
працівника музею настільки зацікавили групу, що час, відве
дений для огляду музею, довелося продовжити».

Таким чином, музейні екскурсії в кінці XIX - на початку 
XX ст. відіграли важливу роль в справі просвітництва народу, 
розширення його світогляду, виховання, що сприяло форму
ванню власного соціального досвіду, поповнення його елемен
тами, необхідними для повноцінного розвитку особистості. 
Популяризація музеїв засобами екскурсій залишається акту
альною Й НИНІ.

Людмила Соловей (м. Київ)

Перші в Києві курси підготовки екскурсоводів

В дореволюційний період робота екскурсовода була ама
торським заняттям, головним чином, вчителів. Керівниками 
екскурсійних груп дітей здебільшого ставали викладачі на
вчальних закладів з Історії, географії, природознавства, сло
весності.

Важливою віхою у процесі зародження та формування віт
чизняної системи підготовки туристично-екскурсійних кадрів 
став 1915 р. Саме цього року з Ініціативи видатного україн
ського педагога, науковця та громадського діяча В,М. Артобо- 
левського вперше в Україні було організовано курси підго
товки керівників природничих екскурсій для дітей. На курсах 
планувалося надати слухачам теоретичні знання та практичні
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порали щодо методики проведення екскурсій з дітьми, ознайо
мити їх з найатрактивнішими з педагогічної точки зору міс
цями для екскурсій в околицях м. Киева га показати, «в якому 
напрямі слухачі самі повинні працювати надалі над своєю ос
вітою». ідея організації зазначених курсів знайшла підтримку 
Шкільної комісії при Київській міській управі, якою було на
дано матеріальну допомогу на їх проведення. Попечитель Ки
ївського навчального округу висловив принципову згоду на 
відкриття курсів і надав для їх проведення приміщення Педа
гогічного музею Цесаревича Олексія - «розкішну аудиторію 
.для читання лекцій і окремий зал для облаштування виставки 
при курсах».

Київська міська управа направила на курси 50 міських вчи
телів і заплатила за їх навчання 500 крб. Загалом же на курсах 
навчалось 386 осіб - переважно учителів, слухачів вищих на
вчальних закладів (більшість з Київського Фребелівського ін
ституту), студентів, 70 відсотків яких складали жінки віком від 
24 до 26 років. За навчання кожен слухач сплачував символічну 
платню - 3 крб. Популярність курсів свідчила про нагальну по
требу в керівниках екскурсій, усвідомлення тогочасною інте
лігенцією важливості цісї шляхетної справи.

Навчальний план курсів підготовки керівників 
природничих екскурсій для дітей

Лекции:
1. А.К. Анохин «Игры как элемент экскурсий в природу» (2 ч.);
2. В.М. Артоболевський «Природа как фактор воспитания» (2 ч.);
3. Д.Е. Белинг «Жизнь пресных вод» (3 ч.);
4. прив.-доц. Н.М. Воскресенский «Данные но биологии насекомых 

встречающихся во время экскурсий в окрестностях Киева» (3 ч.);
5. прив.-доц. Н.М. Воскобойннков «Принципы класификации 

животных» (8 ч.);
6. прив.-доц. В.Р. Зеленский «Строение и жизнь растений» (5 ч.);
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7. прив.-доц. В.И. Казановский «О ботанических сообществах 
в окрестностях Киева» (3 ч.); «О методе определения 
растений» (1 ч.);

8. проф. Н.Ф. Кащенко «О сближении детей с природой» (1 ч.);
9. прив.-доц. В.И. Талиев «Экскурсия и охрана природы» (2 ч.);
10. проф. П.А. Тутковский «История земли» (2 ч.);
11. проф. П.А. Тутковский «Геологическое прошлое Киева и его 

окрестностей» (2 ч.).
Всего: 34 ч.

Экскурсии:
1. Ботаническая - в Голосеевский лес и Пущу-Водицу под руко

водством прив.-доц. В.И. Казановского и H.A. Троицкого;
2. Зоологическая - в Пущу-Водицу под руководством Н М. Вос

кресенского и Э.В. Шарлемана;
3. Для изучения животного населения пресных вод - на дачу 

Бернера, в Голосеевский лес и на Алексеевский остров - под 
руководством Д.Е. Белинга и Э.В. Шарлемана;

4. В зоологический сад Общества любителей природы - под 
руководством Э.В. Шарлемана;

5. В зоологический музей Университета св. Владимира - под 
руководством В.М. Артоболевского;

6. Для изучения остатков геологического прошлого Киева и его 
окрестностей - на откосы Царскогого сада в Киеве, в овраги 
близ Кирилловской больницы и в Межигорье (в 20 верстах от 
Киева по Днепру) - под. руководством проф. П.А. Тутковского.

Для читання лекцій та проведення екскурсій було запро
шено відомих вчених, викладачів київських вищих навчальних 
закладів: професорів П.А. Тутковського та М.Ф. Кашенка, до
ктора А.К. Анохіиа, приват-доцентів М.М. Воскобойникова. 
В.Р. Зеленського, В.і. Казановського, В.І. Талієва та ін.

Важливо, що теоретичну складову навчального процесу 
курсів (лекції із загальноледагогічної, методичної, природоз
навчої тематики) було доповнено практичною - організацією 
та проведенням різнопланових екскурсій: ботанічних - до 
Голосіївського лісу та Пущі-Водииі (керівники В.І. Казанов-
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ський га И. А. Троїцький); зоологічних - до Пущі-Водиці, на 
дачу Бернера й Оле ксіївський острів (Д О. Белінг, Н.М. Вос- 
кресенський і М.В. Шарлемань); у Дарницю (Д.О. Белінг 
та М.В. Шарлемань); до зоосаду (М.В. Шарлемань), Зоологіч
ною музею університету ев. Володимира (В.М. Артоболев- 
ський), для вивчення геологічного минулого Києва та його око
лиць до яру поблизу Кирилівської лікарні та до Межигір’я 
(П.А. Тутковський).

Про активність і ентузіазм слухачів свідчать їх пропозиції 
щодо поліпшення організації майбутніх аналогічних курсів 
з підготовки керівників екскурсій: збільшення тривалості 
навчального процесу, більш детальний підбір учасників, 
проведення показових екскурсій з дітьми, надання можли
вості слухачам особисто вести екскурсію під загальним 
наглядом керівника; створення постійного екскурсійного 
бюро або спеціального екскурсійного товариства для бажаю
чих та ін.

За редакцією В.М. Артоболевською вийшла друком праця 
«Курси з підготовки керівників екскурсій дітей у природу». 
Впевнений у тому, що «потреба у підготовці досвідчени ке
рівників для ведення екскурсій з дітьми в природу назріла», 
він писав: «Досвід київських курсів показав, яким поштов
хом можуть бути такі курси в справі зближення міських 
обивателів з природою, в справі розвитку у них інтересу до 
природи».

Чітка організація навчального процесу курсів, поєднання 
теоретичного та практичного компонентів у навчальному 
плані, залучення відомих вчених і педагогів сприяла результа
тивності курсів й формуванню активу туристично-екскурсій
них працівників.
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