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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ 
ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 

Свістельник І.Р., к.фіз.вих, ст. викладач 

Львівський державний університет фізичної культури 
У статті висвітлено процес формування туристичних періодичних видань та становлення 
книговидання з туризму. Вказано назви журналів та газет з туризму, літературу цих років. 
Визначено, що періодичні та книжкові видання були дієвим механізмом надання інформації 
широкому загалу туристів, мають історичну цінність для дослідників туризму. 
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В статье описан процесс формирования периодических изданий и книг по туризму, указаны 
журналы и газеты туристического направления, подан перечень литературы, которая 
способствовала развитию туризма в этот период. Определено, что периодические и 
книжные издания сыграли большую роль в распространении туристической информации и 
имеют историческую ценность для исследований в туризме. 
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In the article there is described the process of formation of the periodical edition and book by 
tourism, are given the magazines and newspapers of tourism shade, is given the list of literature 
that favours the development of tourism in that period. There is defined the periodical and book 
editions played an important role in distribution the tourism information and have historical valure 
for investigations in tourism. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
Туризм як соціокультурне явище і особлива сфера формувався достатньо довгий історичний період у 
мінливих соціально-економічних умовах. Бурхливий розвиток туристичної галузі припав на XX століття. 
Саме тоді туризм увійшов у повсякденне життя сотень мільйонів людей. Попит на туристські послуги 
стимулював швидкий розвиток туристичної галузі. У подорожах, мандрівках, походах та екскурсіях 
країною люди краще пізнавали свій край, його особливості, пам'ятки історії тощо [1]. 

Мета статті - охарактеризувати формування періодичних і книжкових видань з туризму у 20-40-х роках 
XX століття. 

МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Появі періодичних видань та книговидання з туризму передував розвиток масового туристичного руху 
початку 20-х років минулого століття. Саме тоді виникли перші туристично-екскурсійні установи 
загальнодержавного значення, кожна з яких вважала за необхідне мати власне спеціалізоване друковане 
видання. Доволі великою популярністю у той час користувалися журнали „Всемирный турист" (1928-
1930), „На суше и на море" (1929-1941), „Турист-активист" (1929-1933), а також газета „Советский 
туризм и альпинизм" (1940-1941); у 30-ті роки Всесоюзне акціонерне товариство „Интуриёт" видавало 
англомовний журнал „Soviet travel" (з 1935 року - „Sovietland"), що розповсюджувався у 39 країнах світу, 
а також альманах французькою мовою „А travers L'URSS". Ці видання друкували офіційні документи 
туристичних організацій, звіти про мандрівки, описи туристичних маршрутів та екскурсійних об'єктів, 
листи туристів, інформаційні повідомлення, а також рецензії на путівники того часу. Більшість 
матеріалів було присвячено проблемним питанням розвитку туристично-екскурсійної справи. 

Варто зазначити, що у 1920-х роках були створені соціально-економічні умови для розвитку туризму, 
відбулося зародження й організаційне оформлення екскурсійного та туристичного руху. В умовах 
відродження господарства, розвитку культурної революції постають перші установи пролетарського 
туризму, що мають активізувати масовий відпочинок людей, задовольняти їхні потреби у вивченні 
культурного надбання. Водночас розвивається міжнародний туризм, завданнями якого було організувати 
та керувати процесом ознайомлення з новоствореною державою представників прогресивних 
міжнародних рухів. 1920 року створюють Об'єднане лекційно-екскурсійне бюро, відкривають перших 
шість екскурсійних станцій: 1921 року у Петрограді (нині Санкт-Петербург) розпочинає свою роботу 
Науково-дослідний екскурсійний інститут, відновлює діяльність Російське товариство туристів. 1923 
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року Об'єднане лекційно-екскурсійне бюро ліквідовують і створюють акціонерне товариство „Советский 
турист". 1929 року Російське товариство туристів перетворюють на Товариство пролетарського туризму, 
і цього ж 1929 року свою діяльність розпочинає Всесоюзне акціонерне товариство з іноземного туризму 
„Интурист", яке активно сприяло розповсюдженню туризму як особливої форми культурної революції. 

1930 року в результаті об'єднання Товариства пролетарського туризму з акціонерним товариством 
„Советский турист" було утворене Всесоюзне добровільне товариство пролетарського туризму та 
екскурсій. Основним завданням товариства був розвиток туристичного руху серед робітників і селян, а 
також здійснення політичного керівництва цим рухом. У результаті діяльності товариства туристичний 
рух охопив широкі верстви населення країни. Разом з тим виявилася невідповідність між зростанням 
туристично-екскурсійного руху та його тогочасною матеріально-технічною базою. 

Товариство мало власний офіційний друкований орган, що вперше вийшов 1 серпня 1929 року під 
назвою „Бюллетень Центрального совета и Московского областного отделения Общества пролетарского 
туризма", а в липні 1930 року був перейменований у „Бюллетень туриста". Протягом 1929-1930 років 
вийшло дев'ять номерів цього видання. Переважну більшість інформаційних матеріалів становили 
інструктивно-директивні документи. 1931 року видання вийшло оновленим із назвою „Турист-активист". 
Журнал друкували до 1933 року, його наклади коливалися від 4250 до 10 тис. примірників. Окрім цього, 
товариство друкувало популярний туристичний масовий журнал „На суше и на море". Перший номер 
цього видання з'явився у січні 1929 року як додаток до журналу „Смена" і мав довгу підназву 
„Ежемесячный журнал путешествий, приключений, краеведения, открытий и изобретений, туризма, 
достижений науки и техники, научной фантастики". Така назва значно змінювала зміст видання і 
скеровувала його більше у пригодницькому, ніж туристичному напрямку. 

Велику популярність мали туристичні та альпіністські газети, зокрема „Турист Закавказья", „Советский 
туризм и альпинизм" і „Школа мужества". Газету „Школа мужества" друкували до 1940 року, потім на її 
сторінках висвітлювали не тільки питання альпінізму, а й туристичні напрямки. Відповідно змінилася 
назва газети - вона стала йменуватися „Советский туризм и альпинизм" (вийшло лише 50 номерів цієї 
газети; останній 50-й номер був датований 22 червня 1941 року). Усі ці видання друкували матеріали про 
хід підготовки до сходжень, висвітлювали туристичний досвід, надавали поради, нагадували про заходи 
безпеки, розповідали про організаційну та методичну роботу, публікували критичні огляди. Важливою 
рисою видань цього профілю була оперативність: їх друкували так, щоб інформація, розміщена у них 
була актуальною для читачів, тобто поки ще тривали сходження. На той час у туризмі виокремилися два 
основних напрямки: туристично-екскурсійний туризм (мандрівки за плановими маршрутами) та 
самодіяльний туризм. 

1936 року в управління туризмом упроваджують нові організаційні форми. У квітні 1936 року Президія 
Центрального виконавчого комітету СРСР проаналізувала стан туризму в країні і дійшла висновку, що 
подальший його розвиток мають координувати дві організації - Всесоюзна рада профспілок та 
Всесоюзний комітет у справах фізичної культури і спорту. Всесоюзне добровільне товариство 
пролетарського туризму було ліквідоване, а його майно передане профспілкам, які мали здійснювати 
керівництво туристичними екскурсіями всесоюзного значення, а також визначати діяльність у сфері 
туризму та екскурсій; разом з тим пропагувати туризм, консультувати населення щодо туристичних 
мандрівок, здійснювати культурно-масове та господарське обслуговування туристів, розробляти 
маршрути, будувати туристичні споруди (будинки туриста, гірські табори), займатися виготовленням 
туристичного спорядження. Керівництво туризмом та екскурсійною справою покладали на створене 
Туристично-екскурсійне управління. Всесоюзному комітету у справах фізичної культури і спорту 
передали керівництво самодіяльним туризмом, спортивним туризмом та альпінізмом. Таким чином, у 
розвитку туризму розпочався новий етап, на якому самодіяльний туризм визначали як невід'ємну 
частину фізкультурного руху, а спортивний туризм ставав масовим явищем. Головним друкованим 
виданням туристичної сфери залишався масовий журнал „На суше и на море". 

1937-1938 роки не сприяли розвиткові туризму. Була проведена комплексна реорганізація структури 
туризму, в основу якої було покладено жорстке державно-партійне управління: було чітко визначено 
планування і фінансування туризму та рекреаційної діяльності, здійснено ретельний відбір кадрів. У 
листопаді 1938 року Всесоюзний комітет у справах фізичної культури і спорту прийняв рішення про 
створення при комітетах фізичної культури і спорту та добровільних спортивних товариствах секцій з 
туризму. Створення таких секцій дозволило об'єднати десятки тисяч активістів, які розгорнули широку 
пропаганду й організаційну роботу із самодіяльного туризму. Розпочала свою роботу Всесоюзна секція 
туризму. 1939 року на сторінках п'ятого номеру журналу „На суше и на море" були опубліковані 
програмні нормативи та вимоги для туристів, які передбачали вміння читати карти, орієнтуватися за 
картою і на місцевості, вміння обирати місця для привалу, знання основ гігієни туриста, режиму праці та 
відпочинку на шляху до місця призначення. Окрім того, туристи мали володіти елементарними знаннями 
з геології, ботаніки, зоології та метеорології. 

Фізичне виховання та спорт 
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Розвитку туристичного руху сприяло також видання літератури: книг, брошур, карт і плакатів 1929 року 
видавництво „Физкультура и спорт" почало друкувати книги з туризму й альпінізму. 1930 року з 
альпінізму та туризму було надруковано 18 назв накладом 148 тис. примірників; 1931 року - 64 назви 
накладом 552 950 тис. примірників; 1932 року - 21 назва, 171 тис. примірників; 1933 року - 10 назв, 71 
тис. примірників; 1934 року - сім назв, 36 тис. примірників; 1935 року - сім назв, 31 100 тис. 
примірників. З 1936 року кількість назв і наклади виданої літератури значно скоротили. Так, 1936 року 
було видано лише п'ять назв літератури з альпінізму і туризму, 1937 року - п'ять назв, 1938 року - сім 
назв, 1939 і 1940 року - по чотири назви (відомостей про наклади не вказано) [2]. З 1929 до 1940 року 
вийшли друком збірники та офіційні довідники. Водночас книжкові видання для туристів та альпіністів 
були класифіковані за серіями „Библиотека пролетарского туризма", „Путешествия по СССР", 
„Туристский опыт". 

Цікавим явищем 30-х років був велосипедний туризм. Його активний розвиток значною мірою був 
зумовлений тим, що промисловість налагодила масовий випуск велосипедів. Це сприяло поширенню 
велосипедного туризму серед населення. Для популяризації спеціальних знань з велосипедного туризму 
почали друкувати книги та брошури, зокрема „Туризм на велосипеде" (Воскресенський В.П., 1930), 
„Снаряжение велотуриста" (Конев Б., 1931), „На велосипеде по Крыму и Кавказу" (Куров А., Сосенко В., 
1931), „Турист на велосипеде" (1937). 

ВИСНОВКИ 
У 20-40-х роках XX століття туризм як особлива сфера людської життєдіяльності активно увійшов у 
повсякденне життя сотень людей і став масовим соціально-культурним явищем. Важливу роль у його 
становленні відіграли періодичні (спеціалізовані газети та журнали), та книжкові (книги, брошури з 
туризму та альпінізму, плакати, карти, довідники й путівники) видання. Періодичні видання надавали 
практичні поради у виборі туристичних маршрутів, планів мандрівок, консультацій щодо використання 
туристичного спорядження, активно співпрацювали з туристичними організаціями. Як книжкові так і 
періодичні видання публікували офіційні документи туристичних організацій, звіти про подорожі, описи 
туристичних маршрутів та екскурсійних об'єктів, рецензії на путівники того часу. Ці джерела містять 
фактичний матеріал з розвитку туристської справи, у зв'язку з чим становлять велику історичну цінність 
для дослідників туризму. 
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ с и л о в и х 
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Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди 
У статті йдеться про педагогічні проблеми теорії й практики фізичного виховання дітей 
молодшого шкільного віку. Аналізуються вікові особливості динаміки розвитку силових 
здібностей дітей 6-9-річного віку. 

Ключові слова: фізична підготовка, здібності. 

Сембрат C.B., Петренко И.Г., Погребной В.В. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ 
РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
/ Переяслав-Хмельницкий педагогический университет им. Г. Сковороды, Украина. 

В статье раскрываются проблемы теории и практики физического воспитания детей 
младшего школьного возраста. Проведен анализ возрастных особеностей динамики 
развития силовых способностей детей 6-9-летнего возраста. 

Ключевые слова• физическая подготовка, способности. 
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