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У статті висвітлюється діяльність екс 
курсійного відділу Департаменту позашкіль 
ної освіти Міністерства народної освіти 
УНР і його роль у розвиту екскурсійно-тури
стично-краєзнавчої справи в Україні протя 
гом 1917- 1919 рр.
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ної освіти, екскурсійний відділ, керівник екс 
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В статье проанализована деятель
ность экскурсионного отдела Департамен
та внешкольного образования Министер
ства народного образования УНР и его роль 
в развитии экскурсионно туристско крае 
ведческого дела в Украине в период 1917 - 
1919 гг.
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The article deals with activity of the 
Excursion Section of Out of School Education 
Department of People Education Ministry of 
Ukrainian People Republic and its contribution 
into the development of excursion, tourism and 
local lore activity in Ukraine in 1917- 1919.

Keyword»: Out of School Education
Department, excursion section, excursion leader, 
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Постановка проблеми, аналіз останніх 
досліджень і публікацій. Туристично-краєз
навча робота, що проводиться у закладах ос
віти сприяє вихованню у дітей національної 
свідомості і патріотизму, дає можливість 
пізнати історію, географію, звичаї, обряди і 
традиції рідного краю, пробуджує в дітей ес
тетичні почуття і любов до природи та істо- 
рико-культурної спадщини. Національно- 
культурне відродження української держави 
тісно пов’язано з об'єктивною оцінкою істо
ричного минулого України. Від того на 
скільки наша молодь знає минуле, сприймає 
його, у великій мірі залежить майбутнє нашої 
держави. Вітчизняні науковці A.A. Берг,
В.В. Бенедюк, B.C. Бугрій, Г.М. Гуменюк,
Н.М. Іванків, Я.В. Луцьків, В.В Лопатинсь- 
ка, С.П. Оришко, Л.В. Петько, Є.З. Рут, 
М.В. Соловей, П.Т. Тронько вивчали історію 
становлення туристично-краєзнавчої справи 
в Україні, організацію туристично-краєзнав
чої роботи у загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладах. Проблему підготовки
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майбутніх учителів до організації краєзнав
чої роботи у шкільних і позашкільних на
вчальних закладах досліджують В.В. Маті- 
яш, В.В. Обозний, С.М. Танана, О.В. Тімець,
І.М. Ткачівська та інші.

Проте недостатньо висвітленою у наукових 
публікаціях залишається діяльність українсь
ких урядів щодо становлення і розвитку тури
стично-краєзнавчої справи в Україні протягом 
1917-1919 рр.

Мета статті - проаналізувати діяльність 
екскурсійного відділу Департаменту позаш
кільної освіти Міністерства народної освіти 
УНР і його роль у розвиту екскурсійно-турис- 
тично-краєзнавчої справи в Україні протягом 
1917- 1919 рр.

Виклад основного матеріалу. В кінці XIX 
- на початку XX ст. навчальні екскурсії різно
го тематичного спрямування (природничі, 
історичні, археологічні, літературні, мистец
твознавчі, виробничі) набули поширення в 
педагогічній практиці гімназій, земських, 
початкових і професійних шкіл, реальних, ко
мерційних, педагогічних училищ. Екскурсії- 
паломництва до православних святинь кори
стувалися популярністю серед учнів церков- 
но-приходських шкіл і духовних училищ. 
Шкільні екскурсії, виконуючи свою освітньо- 
виховну роль, як того прагнули їх популяри
затори - українські вчені та педагоги, пробу
дили у підростаючого покоління інтерес до 
подорожей, мандрівок.

У період національно-визвольних змагань 
1917-1919 рр. екскурсійна справа стала важ
ливим напрямом діяльності українських 
урядів. Тогочасні освітянські керівники усв
ідомлювали важливе значення екскурсійної 
справи і вважали, що «...широкаорганізація 
екскурсій по всій Україні як шкільних, так і 
з дорослими людьми, має державну вагу* [7, 
арк. 156].

Уже в березні - квітні 1918 р. при Департа
менті позашкільної освіти Міністерства народ
ної освіти УНР було створено екскурсійний 
відділ, який очолила директор цього ж Депар
таменту С.Ф. Русова. Як центральний регуля
тивний орган організації екскурсій в Україні, 
відділ своєю головною метою визначив 
«...організацію та урегулювання взагалі екс
курсійної справи..., налагодження планомір
ного руху екскурсій по Державі, які б із спо

радичного явища сприйняли характер систе
матичний» [1, с. 124 - 125].

Працівники Департаменту відомі ук
раїнські вчені та громадські діячі М.С. Шу- 
гаєвський (помічник С.Ф. Русової), Є.Ю. 
Перфецький (автор історіографічного нари
су про Закарпаття, викладач Братиславсько
го університету), П.П. Солуха, 1.1. Крижані- 
вський займалися організаційною, краєзнав
чою, методичною роботою, збирали матеріал 
для видання путівників, розробляли нові ек
скурсійні маршрути, організовували істо
ричні, етнографічні, природничі, естетичні 
екскурсії для людей різних за віком, соціаль
ним статусом, навіть для іноземних гостей, 
добивалися зменшеного тарифу для проїзду 
екскурсантів, приймали екскурсантів, забез
печували їх помешканням, організовували 
білети на «безплатний вхід» до театрів, му
зеїв, виставок, а також надавали послуги ек
скурсоводів |7, арк. 156 - 159; 8, арк. 1 - б]. 
Працівники екскурсійного відділу приділя
ли постійну увагу питанню підготовки екс
курсоводів і активно займалися організацією 
тимчасових курсів з підготовки «керманичів 
екскурсій».

Аналіз архівних матеріалів свідчить, що 
значна увага екскурсійній справі приділяла
ся урядом гетьмана П. Скоропадського та Ди
ректорії. Так, у грудні 1919 р. з метою най
повнішого виявлення цікавих екскурсійних 
об’єктів Департамент позашкільної освіти 
Міністерства народної освіти (міністр освіти 
1.1. Огієнко) розробив спеціальні екскурсійні 
анкети і надіслав їх повітовим народним уп
равам. За допомогою таких анкет збиралися 
відомості про пам’ятки історії та культури, 
об’єкти природи, які можна було б викорис 
тати з екскурсійною метою, з’ясовувалося, чи 
є на місцях які-небудь організації, що займа 
ються екскурсійною справою, чи проводять
ся екскурсії для учнівської молоді. Праців 
ники екскурсійного відділу дізнавалися про 
стан цієї роботи, виясняли можливості орган 
ізації тимчасових курсів для підготовки 
місцевих керманичів екскурсій у кожній кон
кретній місцевості [6, арк. 4; 7, арк. 11 -12]. 
Збір даних про екскурсійний потенціал на 
місцях став складовою системного підходу 
української влади до розвитку туристично 
краєзнавчої справи.
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Керівник екскурсійного відділу, відомий 
український педагог С.Ф. Русова неодноразо
во відзначала важливу роль екскурсії у 
пізнанні рідного краю, вихованні в учнів по
чуття любові та поваги до Батьківщини. У 
своїх статтях і промовах С.Ф. Русова наголо
шувала на важливості активної позиції вчи
телів щодо організації екскурсійно-туристич- 
но-краєзнавчої роботи. Вона вважала, що ек
скурсії «... справді найкращий спосіб пізнати 
свій рідний край, зрозуміти залежність його 
від тих чи інших обставин рідного народу та 
його сучасного економічного життя, його на
ціональної культури» [2, с. 141]. „Екскурсія, 
- вважала С.Ф. Русова, - має надзвичайне зна
чення в сучасній методиці нової школи - се ІЗ 
життєвий нерв, се найкращий фактор пробуд
ження цікавості до навчання" [3, с. 17].

Зважаючи на виняткове для країни значен
ня екскурсійної справи, працівники Департа
менту позашкільної освіти Міністерства на
родної освіти прагнули поставити її на науко
ву основу. Реалізація цих задумів пов’язува
лася, перш за все, з підготовкою екскурсійних 
працівників. « Про кадр керманичів треба под
бати в першу чергу*, - наголошував видатний 
педагог В.М. Артоболевський [8, арк. 11, 11 
зв.]. С.Ф. Русова цілком справедливо зауважу
вала, що недосвідчений керівник «зіпсує ідею 
екскурсії. Обов'язково перше треба підготови
ти керманичів екскурсіями» [8, арк. 10].

Питання підготовки керівників екскурсій 
неодноразово було предметом обговорення на 
засіданнях екскурсійного відділу Департамен
ту позашкільної освіти Міністерства народної 
освіти УНР. «Від керманича залежить все». [8, 
арк. 10 зв.]. Ці слова М.С. Шугаєвського, до
водять, що освітянські працівники повною 
мірою розуміли значення постаті керівника 
екскурсії Зважаючи на високу просвітницьку 
місію екскурсовода, важливим був його патр
іотизм, високий національний дух: «...по
трібно мати кадр свідомих керманичів екс
курсій - історичних, природознавчих та по 
мистецтву. Навчання їх керманичів і їх керу
вання екскурсіями повинно бути платними» 
[7, арк. 158]. Найкращі риси громадянина- 
патріота були особливо важливими для керів
ників історичних екскурсій: «До виконання 
оцих (історичних) екскурсій бажано пристав
ляти людей націоиально-вихованнх, які вико

нували б оці екскурсії в нац іональному украї
нському дусі» [8, арк. 11]. Потрібно було 
здійснювати пошук таких людей, оскільки 
«...колишні керманичі по історії тепер не мо
жуть бути відповідні. Вони тенденціозві. Те
пер їдуть для отримання настрою патріотич
ного. Під цей час вибір історика повинен бути 
строгий» (8, арк. 11 зв.].

Постійно зверталася увага на професійну 
кваліфікацію екскурсовода, його різнобічну 
підготовку, ерудицію: «Один керманич екс
курсії аовинен бути фахівцем і по природо
знавству і по історії» [8, арк. 10 зв.]. До прове
дення виробничих екскурсій залучалися 
відповідні фахівці: «По заводу керманичем 
повинен бути заводський працівник того за
воду, який оглядають», - зазначав В. М. Ар
тоболевський [8, арк. 11 зв.].

Вкрай актуальними були питання органі
зації підготовки керівників екскурсій. Перш за 
все особливі надії тогочасні організатори екс
курсійної справи покладали на шкільних учи
телів, а також студентів. Пропонувалося 
підібрати «...групу учителів і дати їм фахівця- 
керманича. На другий рік ці учителя - екскур
санти будуть самі керманичами. ... Кадр кер
маничів взагалі - це учителі народних шкіл. 
Під цей час керманичами можуть бути студен
ти, курсистки », - відзначалося на засіданні ек
скурсійного відділу Департаменту позашкіль
ної освіти 27 квітня 1918 р. [8, арк. 10 зв., 11]. 
Зокрема, керівників природознавчих екс
курсій пропонувалося готувати з числа «сту
денті в-природознавців короткими курсами* 
[8, арк. 11 зв.] Принагідно зазначимо, екскур
сійний від діл Департаменту позашкільної осв
іти залучав до роботи керівниками екскурсій 
студентів Українського університету - май
бутніх істориків і «природників» [6, арк. 37 ].

Аналізувалася й методика підготовки май
бутніх керівників екскурсій. Так, В.М. Арто
болевський пропонував «...об’єднати екскур
сійну групу молоді. Її перше повинен інфор
мувати фахівець керманнч-керманичів. Для 
цієї групи з початку улаштовують читання, а 
після повезуть її по Києву. Будучі керманичі 
весь час розмовляють з керманичем в справі 
повного вияснення всіх обставин, щодо тієї 
екскурсії і далі новий керманич виконує проб
ну екскурсію в присутності свого керманича» 
[8, арк. 11,11 зв.].
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Цілком справедливо зверталася увага на те, 
що при підготовці керівників екскурсій треба 
зважати і на характер екскурсій. Зокрема, 
мова йшла про підготовку керманичів для про
ведення невеличких екскурсій-прогулянок. 
Висловлювалася думка, що для проведення 
таких екскурсій «не треба керманича науко
вого, але тільки такого, який би вказував гарні 
місця» [8, арк. 12].

Працівники екскурсійного відділу актив
но займалися організацією тимчасових курсів 
з підготовки керманичів екскурсій. Для підго
товки керівників екскурсій до історичних і 
архітектурних пам’яток Києва в липні 1918 р. 
при Київському Українському народному ун
іверситеті було відкрито тритижневі курси 
(навчалися 45 осіб), де викладали відомі вчені 
М. Біляшівський, А. Грабар, В. Козловська, 
Г. ГІавлуцький, В. Прокопович [4, с. 27]. Того 
ж року Ботанічний гурток Українського на
родного університету під керівництвом сту
дента Л. Бачинського організував курси з при
родознавства. У роботі курсів взяли участь 
професори В.В. Дубянський, П.А. Тутковсь- 
кий, М.В. Шарлемаиь, Л. Чикаленко, О. Яна- 
та та ін. У 1919 р. ініціатором організації 
курсів з екскурсійної справи став М.В. Шар- 
лемань [5, арк. 5].

Висновки. Отже, проведений аналіз архів
них документів доводить, що українські уря
ди 1917- 1919рр., незважаючи на надзвичай
но несприятливі політичні та соціально-еко
номічні умови, приділяли увагу становленню 
екскурсійно-туристично-краєзнавчої справи в 
Україні. Педагоги, громадські діячі, нау
ковці, які працювали в екскурсійному відділі 
Департаменту позашкільної освіти під керів
ництвом видатного вітчизняного педагога
С.Ф. Русової шукали шляхи підготовки 
кадрів для туристично-краєзнавчої роботи.

організовували перші курси підготовки кері
вників екскурсій. Подальшого вивчення по
требує зміст навчання на перших курсах підго
товки керівників екскурсій.
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