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ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО 
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ПЕРІОД З 1966 ПО 1971 рр. 
 

Створення Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) в грудні 1966 року стало 

визначною подією в розвитку пам’яткоохоронної справи в Україні. Це була перша громадська організація, яка мала на 

меті об’єднання різних верств населення для роботи із захисту історико-культурної спадщини рідного краю. Головна 

проблема у вивченні діяльності цієї організації полягає в тому, що на сьогодні практично немає узагальнюючих 

наукових праць, які розглядають регіональні особливості роботи УТОПІК. Нажаль, до цього списку ми відносимо і 

Харківську обласну організацію, яка мала помітний вплив у роботі товариства. Тому автор на основі наявної 

джерельної бази має на меті дослідити питання, що стосуються історії перших років діяльності Харківської 

обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. 
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Постановка проблеми: проблемним мо-

ментом при вивчені історії УТОПІК ми вва-

жаємо наявність лакун у дослідженні роботи 

регіональних організації цього товариства. На 

сьогодні немає наукових праць, які комплексно, а 

також всебічно давали оцінку діяльності 

багатьом обласним відділенням УТОПІК у 

тому числі Харківському товариству, яке мало 

помітний вплив у русі збереження історико-

культурного надбання країни. Тому ми 

вважаємо доцільним дослідити перші роки 

становлення і розвитку цієї організацій, а також 

дати аналіз роботи її керівника професора 

Харківського державного університету 

А.Г. Слюсарского, який очолював харківське 

відселення УТОПІК з 1966 по 1971 рр.  

Дослідженням Українського товариства охо-

рони пам’ятників історії та культури займалися 

такі вчені: С.З.Заремба, О.М.Титова, П.Т.Тро-

нько,  Ю.О. Бичков, Д.А. Равікович, В.І. Аку-

ленко. У працях вчених досліджувалися загальні 

риси роботи УТОПІК, проте наукових робот 

присвячених регіональним дослідженням діяль-

ності УТОПІК практично немає. Серед дослід-

ників історії діяльності обласних організацій 

УТОПІК можна згадати: на Донбасі – О.В. 

Принь, у Кримській Автономній Республіці – Н.В. 

Кармазіна. З історії Харківського  відділення  

можна  відміти  Р.І.Танько.  

Метою статті є дослідження та аналіз 

перших років становлення  Харківського обласної 

організації товариства охорони пам’яток історії 

та культури. 

Основні результати дослідження: Збере-

ження і охорона культурної спадщини є важли-

вим показником свідомого громадянського сус-

пільства. Пам’ятки історії і культури це скарб-

ниця досвіду минулих поколінь, які дійшли до 

нас крізь віки. Масштабна і різноманітна істори-

ко-культурна спадщина України складається з 

надбань українського народу, народів і етносів, 

які мешкають на її території [7, с. 3].  

Важливою подією в напрямку розвитку 

пам'яткоохоронної справи в Україні стала 

поява Українського товариство охорони 

пам’яток історії та культури (УТОПІК). Ство-

рення товариства було проголошено 21-22 

грудня 1966 року на установчих зборах у місті 

Києві. На цьому урочистому зібранні було 

сформовано і затверджено Статут УТОПІК, 

який набрав юридичну силу після Постанови 

Ради Міністрів УРСР від 12 червня 1967 року, 

№378 [2, c. 47]. Цей документ надає повну 

інформацію про мету і головні напрямки робо-

ти нової організації. Метою організації було – 

сприяти здійсненню заходів партії і уряду по 

охороні та збереженню культурної спадщини, 

використанню  пам’ятників минулого у патрі-

отичному вихованні радянського народу, у 

підвищенні його освіти і культури [2, c. 47]. 

Ініціаторами створення Товариства були кращі 

представники української інтелігенції – діячі 

мистецтва, науковці: М. Т. Рильський, О. Т. 

Гончар, Іван Ле, І. М. Гончар, Г. Н. Логвин, 

М. Ю. Брайчевський, О. С. Компан, Ю. С. Асєєв 

й інші небайдужі до вітчизняної культурної 
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спадщини патріоти [2, с. 6].  До роботи організа-

ції повинні були залучитися усі версти населен-

ня УРСР: робітники, колгоспники, інтелігенція, 

студенти, військовослужбовці, пенсіонери, 

учні та ін. Отримати членство міг кожний 

громадянин починаючи з 16 річного віку. Учні 

шкіл та інших учбових закладів, які досягли 10 

річного віку працювали в юнацьких секціях 

дослідників і охоронців пам’яток [5, c. 34].  

Однією з перших в Україні почала свою 

роботу Харківська обласна організація, яка 

відкрилась 20 вересня 1966 року. Ініціаторами 

його створення були: С. І. Журавльов (заступ-

ник голови Харківського облвиконкому), 

А. Г. Слюсарський, Б. А. Шрамко (викладачі 

історичного факультету державного універси-

тету ім. О. М. Горького (сучасний Національ-

ний університет ім. В.Н. Каразіна), М. Г. 

Ушаков (заступник голови обласного управлін-

ня культури), а також генерал-майор Д. Г. 

Макаренко, професор М. Ф. Гетьманець, С. М. 

Остапенко тодішній голова ради ветеранів 

ВОВ. Першим керівником організації став А. Г. 

Слюсарський, який очолював її протягом 6 

років з 1966 по 1971 рр. і зробив вагомий внесок 

у збереженні багатьох пам’ятників історії міста 

та області. Завдяки активній участі професора 

А. Г. Слюсарського були реконструйовані нас-

тупні об’єкти: Введенська церква XVI століття 

(Чугуївський район, Харківська область); Пан-

телеймонівська церква XIX століття (м. Харків); 

Успенський собор XVIII – ХIX ст. (м. Харків); 

Покровський собор у м. Чугуєві; Преображен-

ський собор (XVII ст.) у м. Ізюмі; Церква Різдва 

Богородиці в Кочетку Чугуївського району; 

Покровська церква в Пархомівці Краснокутсь-

кого району; Спаська церква у Володимирівці 

Краснокутського району; Борисо-Глібська церк-

ва в с. Водяне Зміївського району та ін. Саме 

при ньому склався кістяк активістів товариства, 

діячів краєзнавства, які протягом кількох 

десятиліть були головною рушійною силою в 

благородній справі охорони рідної старовини. 

Основні напрямки своєї роботи товариство 

поділяло на секції: військово-історична; літерату-

ри, мистецтва, фольклору та етнографії; юних 

дослідників і охоронців пам’яток; пропаганди; 

історико-революційна; архітектурна. Результати 

праці цих секції були заслухані на першій 

установчій конференції обласної організації в 

1969 році. Головними досягненнями відзначи-

лася військово-історична секція, яка змогла взяти 

на облік товариства 920 братських могил, 386 

меморіальних дошок і пам’ятних знаків; скласти 

путівник місцями боїв на Харківщині в роки 

війни та збірник розповідей про 262 Героя 

Радянського Союзу, які удостоєні цього звання за 

відвагу, виявлену на Харківщині [4]. Також 

друком вийшло 750 статей у газетах обласного та 

районного значення  присвячених пам’ятникам 

та пам’ятним місцям пов’язаним з воєнними 

подіями на території Харківської області [3, с. 

153]. Слід зазначити, що організація піклувалась 

про встановлення меморіальних дошок українсь-

ким літературним діячам, котрі перебували в м. 

Харкові: Л. Курбас, М. Рильський, П. Тичина,  

В. Сосюра, О. Довженко,  М. Самокиш, 

Остапа Вишня та ін. 

У 1969 році Харківська обласна організація 

УТОПІК звернулася до обласного відділу бу-

дівництва і архітектури з вимогою перевести 

будівлю Успенського собору із статусу «гос-

подарчого об’єкту» у «науково-освітній комп-

лекс». Остаточно це було зроблено в 1986 році 

коли в Успенському соборі  був відкритий Бу-

динок органної та камерної музики Харківської 

філармонії. 

Важливий напрямок роботи був пов’язаний 

з просвітницькою діяльністю товариства. Для 

людей різних професії, зокрема, робітникам на 

підприємствах, селянам у колгоспах, учням і 

студентам із різних навчальних закладів прово-

дилися лекції з історії рідного краю  про життя 

видатних особистостей, а також проводилися 

екскурсії по пам’ятним місцям. Лекційна про-

паганда Харківської обласної організації УТОПІК 

розпочалася з першого року свого існування. У 

1967 р. було прочитано і проведено понад 670 

лекцій і бесід, а в 1977 р. – уже 5000 [3, с. 153]. 

При товаристві діяли народні університети, 

метою яких було залучення активних громадян 

до просвітницької діяльності і отримання дип-

лому з таких професій як: лектор, екскурсовод, 

громадський інспектор. Це надавало можли-

вість працювати в міських та районних осеред-

ках товариства, проводити екскурсії в музеях, 

створювати посібники з охорони культурної 

спадщини. У Харківській області з 1969 р. на 

громадських засадах працювали 28 народних 

університетів, що мали назву «Пам’ятки історії 

та культури України». Загальна кількість слуха-

чів становила понад 2 тисячі чоловік. Уже за 10 

років дипломи лектора, екскурсовода, громад-

ського інспектора отримали більше 6 тисяч осіб [5]. 
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Харківська обласна організація УТОПІК 

уже в 1969 р. налічувала 2407 первинних орга-

нізацій, 1816 колективних та 295, 7 тис. індиві-

дуальних членів, що складало 10,8% загальної 

кількості населення області [1]. У наступні ро-

ки ця цифра тільки збільшувалася, що свідчило 

про громадський інтерес до організації.   

Переходячи до висновків треба відмітити, 

що перші роки діяльності Харківської обласної 

організації товариства охорони пам’яток історії 

та культури були пов’язані з етапом її станов-

лення та розбудови. Проте активність організа-

ція проявляла, як правило, в сфері військової 

історії краю, зокрема, з оновленням пам’яток 

Другої Світової війни, а також з просвітниць-

кою діяльністю, підготовкою спеціалістів у 

сфері пам'яткоохоронної справи за рахунок 

народних університетів, що відкривались у 

Харківський області.  
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Михайлов А.В. 

ИСТОРИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ В ПЕРИОД С 1966 ПО 1971 гг. 

Создание Украинского общества охраны памятников истории и культуры (УООПИК) в декабре 1966 года стало 

выдающимся событием в развитии деятельности по охране памятников в Украине. Это была первая общественная 

организация, целью которой стало объединение людей разных слоев населения для работы по защите историко-

культурного наследия родного края. Главная проблема в изучении деятельности этой организации заключается в том, что 

на сегодня практически нет обобщающих научных трудов, рассматривающих региональные особенности работы 

УООПИК. К сожалению, в этот список мы относим и Харьковскую областную организацию, которая оказала заметное 

влияние в работе общества. Поэтому, автор на основе имеющейся источниковой базы имеет целью исследовать вопросы, 

касающиеся истории первых лет деятельности Харьковской областной организации Украинского общества охраны 

памятников истории и культуры. 

Ключевые слова: общественная организация, памятник, охрана культурного наследия, профессор А. Г. Слюсарский. 
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HISTORY OF THE KHARKIV REGIONAL ORGANIZATION OF THE UKRAINIAN SOCIETY FOR THE 

PROTECTION OF HISTORY AND CULTURE MONUMENTS IN THE PERIOD FROM 1966 TO 1971 years  

The creation of the Ukrainian Society for the Protection of Monuments of History and Culture (USPMHC) in December 1966 was an 

outstanding event in the development of activities for the protection of monuments in Ukraine. This was the first public organization, 

the purpose of which was to bring together people from different sectors of the population to protect the historical and cultural heritage 

of their native land. The main problem in studying the activities of this organization is that today there are practically no generalizing 

scientific works examining the regional features of the work of the USPMHC. Unfortunately, in this list we include the Kharkov 

regional organization, which had a significant impact in the work of society. Therefore, the author, on the basis of the available source 

base, has the goal of exploring issues related to the history of the first years of the Kharkiv Regional Organization of the Ukrainian 

Society for the Protection of Monuments of History and Culture. 

Keywords: public organization, monument, cultural heritage protection, professor A. G. Slyusarsky. 


