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Анотація. Непересічною постаттю серед українських археологів є Юрій 

Шумовський. Все своє життя він поєднував працю священика із захопленням 

археологією, що стало прецедентом у світовій науковій практиці. Наукове 

осмислення історичного феномену — поєднання Юрієм Шумовським фахової 

діяльності священика з улюбленим родом занять археологією є виключно 

важливим й актуальним завданням української національної історіографії. 

Метою дослідження є здійснити реконструкцію просопографічного портрета 

ученого: висвітлити причини, які спонукали Ю. Шумовського до поєднання ним 

двох видів діяльності, розкрити його як українського вченого, який зробив 

вагомий внесок у світову наукову спадщину. В результаті проведеного нами 

дослідження з’ясовано, що в сучасній історичній науці відсутні наукові 

дослідження, які б стосувалися цієї проблеми. 
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Вступ. Просопографічні дослідження в останні роки здобувають усе 

більшу популяризацію серед українських істориків, які на сучасному етапі 



українського державотворення намагаються вивести із тіні забуття відомих 

громадсько-політичних, культурних діячів, науковців, несправедливо «забутих» 

у радянський період. Особливе зацікавлення становлять ті персоналії, які 

внаслідок певних політичних обставин опинилися поза межами України і 

зробили вагомий внесок у матеріальну культуру своєї Батьківщини та інших 

країн, які дали їм притулок. 

Серед них Юрій Шумовський – відомий науковець, археолог, священик, 

офіційний делегат Головного державного археологічного музею у Варшаві на 

всю Волинь та Волинського воєводського музею у м. Луцьку, працівник 

Українського національного музею у м. Львові та Польської академії наук у 

м. Кракові, основоположник регіонального музею у м. Дубні, директор 

Обласного музею у м. Рівному, археолог у музеї доісторичної археології при 

Університеті м. Фрайбургзі, археолог в Інституті палеонтології людини 

ім. Принца Монако в м. Парижі, в. о. директора інституту у Французькій 

екваторіальній Африці та засновник Національно-етнографічного музею в 

м. Бамако, дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка в Нью-Йорку 

(НТШ-А), кореспондент газети «Свобода» при ООН в США, професор 

університетів Лонг-Айленда та Фордгама в США. 

Упродовж усього свого життя він поєднував діяльність священика з 

археологією, що стало прецедентом у світовій науковій практиці. Здійснення 

реконструкції просопографічного портрета ученого допоможе висвітлити 

причини, які спонукали Ю. Шумовського до цих двох видів діяльності, та 

розкрити його як українського вченого, який зробив вагомий внесок у світову 

наукову спадщину. 

Основна частина. На формування світогляду Юрія Шумовського 

значний вплив мало родинне коло, в якому велику увагу приділяли розвитку 

освіти, вихованню та поважному ставленню до національної культури і мови. 

Батько Юрія Шумовського – отець Федір Михайлович Шумовський був 

протоієреєм, походив із священицької родини, мати – Марія Іванівна 

Шумовська була високоосвіченою людиною, походила з родини Ціховських з 



гетьманського роду Скоропадських. У їхній сім’ї було шестеро дітей, Юрій був 

наймолодший. 

В родині Шумовських панувало розуміння, взаємоповага, тепла та 

доброзичлива атмосфера. Діти із великою пошаною ставиться до своїх батьків, 

зокрема, у своїх спогадах вчений зазначає, що: «…слова батьків чи порада їх 

були святими для дітей» [10, с. 1]. 

Юрій Шумовський будучи представником духовної родини інтелігентів, 

продовжив сімейну пасторську традицію свого батька, вступивши до 

Кременецької духовної семінарії. Отець Федір мріяв, щоб один із синів 

заступив на його місце настоятеля храму в с. Мирогощі. Про свої юнацькі роки 

він у своїх спогадах згадує наступне: «Мої дорогі і незабутні Тато і Мама… 

мене посвятили Богові і народові. Тому і віддали мене до духовної семінарії в 

м. Крем’янець, а після на теологічний факультет Варшавського університету. 

Отож, зі світського оточення гімназійного я перейшов до духовного» [10, с. 1]. 

Закінчивши семінарію, Юрій поїхав на навчання до Польщі. У 

Варшавському університеті Юрій Шумовський продовжив навчання з-першу на 

богословському факультеті та згодом на філософському факультеті. У своїх 

спогадах він обумовив про свій вибір: «Але найбільш мене зацікавила стисла 

археологія ще будучи на теології, коли я вперше знайшов кілька кам’яних 

доісторичних знарядь в своєму с. Мирогощі. Я тоді постановив вивчати 

доісторичну археологію і вступив одночасно на археологічний факультет та 

вивчав цю науку у проф. Антоневича» [10, c. 18]. 

Під час навчання на богословському факультеті він був делегований від 

Польського археологічного музеєм як археолог на територію Дубинського 

повіту для дослідження археологічних пам’яток в період з 22 березня 1928 р. по 

31 грудня 1937 р. [2, 3]. 

Однак думки про висвячення на священика та зайняття місця помічника 

настоятеля для свого батька в своєму рідному селі не покидали його [10, с. 19]. 

У 1932 р. він закінчивши богословський факультет Варшавського університету, 

отримав диплом магістра богослов’я та одразу висвятився на священика.  



У 1938 р. Юрій Шумовський закінчив філософський факультет (відділ 

археології та антропології), захистивши працю «Доісторичні погребальні 

культури на Волині» [10, с. 41]. Таким чином отець Юрій став 

священиком-археологом – це був єдиний випадок на всю 

Волинсько-Крем’янецьку єпархію.  

Проблема поєднання Юрієм Шумовським двох видів діяльності, 

полягала в тому що за уставленою християнською традицією, священику 

неможна бути археологом. Він науково довів церковним ієрархам, що 

археологія – це не осквернення, а навпаки – пізнання істини людського буття, і 

отримав, від митрополита Діонісія, дозвіл на здійснення розкопок на території 

Волині. Отримавши дозвіл на археологічні дослідження він став одним із 

найвідоміших дослідників історії Волині. Згодом його діяльність вийшла 

далеко за межі України – спочатку в Європі, а потім в Африці та Америці він 

продовжув свою наукову роботу.  

Про свій успіх від захоплення улюбленою справою у своїх спогадах 

Юрій Шумовський зазначив: «Я страшенно був закоханий в археологію, яка 

мене вивела в люди, на всесвітню арену…» [10, с. 41]. 

Для того, щоб розкрити причини, які спонукали Юрія Шумовського до 

поєднання ним священицької діяльності із захоплення археологією перш за все 

слід зазначити, що формування його фундаментальних цінностей відбувалось 

на основі дотримання Закону Божого. Юрій Шумовський будучи священиком 

шукав відповідь на багато питань, що стосуються першооснов світу. Його 

поглядам була притаманна власна філософська система мислення, якій було 

властиве поєднання релігійного і міфологічного світоспоглядання. Шукаючи 

сенс людського буття, він не тільки звертався до Бога, святого письма, але й 

заглядав в минуле. Проводячи археологічні розкопки, щоб віднайти відповіді на 

сумнівні питання буття він звертався до Біблії. Юрій Шумовський починаючи 

як теолог був автором богословських і філософських творів одночасно, 

досліджував і осмислював священні тексти, які вивчав. Священик захопившись 



археологією зіставляв знання релігійне до результатів свого пізнання, які він 

отримував в процесі археологічних досліджень. 

У статті «Початки Богопочитання», опублікованій у періодичному 

виданні «Українське православне слово», знаходимо цікаву думку 

Ю. Шумовського в якій частково розкриваються причини його захоплення 

археологією: «Так воно було і є в дійсності, що не тільки народ не існував і не 

існує без релігії, віри в Бога, чи в своє божество, але й нема ні однієї 

нормальної людини, щоб не була релігійною, не носила в своєму серці Бога, чи 

назовні не віддавала б йому належну пошану. Жодна наука не може відкинути 

цього споконвічного явища в житті людства, а археологічні, історичні, та 

етнографічні досліди дають багато матеріалів про безліч матеріальних культів 

різних видів ще з доісторичних часів, ще з часу появлення самої людини на 

землі. Аж до сьогодні» [15, с. 9].  

Вчений також стверджує, що людина уже на початку свого існування 

зрозуміла: «що знаходиться в розпорядженні якоїсь Вищої Сили, що керує 

світом та його особистим життям,… що при будь якій небезпеці може знайти 

бажаний прихисток у цієї Найвищої і Невидимої Сили та Творця світу Бога». 

Значно важливішим є його уточнення, про те що: «Часом людина шукаючи тієї 

опори і захисту, морального чи душевного спокою, помилялася і шукала його в 

багатьох речах чи в явищах природи, в громі в блискавці, в планетах у земних 

творіннях, у рослинах, у культі предків тощо: одним словом – у всьому, що 

оточувало її». На його думку це в свою чергу сприяло як результат створенню 

різних релігійних культів та обрядів і способів служіння Богові [15, с. 10]. 

Таким чином і відкривається основна причина захоплення його 

археологією. Він хоче пізнати істину людського буття, не лише з святих 

писемних джерел, а й через археологію найти матеріальне підтвердження 

різним формам віросповідання, що впливають на ідентичність кожного народу, 

яка відображається в його традиціях, звичаях, обрядах. 

Слід зазначити, що Юрій Шумовський після висвячення працюючи 

вікарієм у рідному селі Мирогощі поєднував священицьку діяльність з 



просвітницькою. Він був призначений на роботу в Дубинську державну 

гімназію ім. С. Конарського, де і працював до 1934 р. Згодом викладав 

українську мову в молодших класах і релігію в усіх класах Рівненської 

української приватної гімназії (тобто був законовчителем). Одночасно 

працював у приватній початковій школі ім. Гетьмана Івана Мазепи [1, арк. 7]. 

Вчителював в гімназіях м. Ковеля «як професор української мови, латині і 

релігії» [1, арк. 3]. Запрошення Ю. Шумовського до викладацької діяльності 

шкільних закладів, свідчить про його патріотизм, високу ерудованість та про 

повагу до нього з боку української громадськості. 

Будучи делегатом Варшавського археологічного музею, він проводив 

краєзнавці дослідження на території Волинського воєводства. Ю. Шумовський 

повинен був свої археологічні знахідки передавати до музею в Варшаву, але тут 

спрацьовував патріотизм дослідника, тому він старався знайдені речі 

передавати до історичних установ м. Львова, м. Луцька, м. Дубна [10, с. 49-Б].  

Під час краєзнавчих досліджень Волинського краю серед численних 

відкриттів вченого, найважливішим було знайдення решток палеосмодонта. Це 

була перша знахідка кісток цієї праісторичної тварини на території Україні у 

с. Вілігори поблизу м. Рівного [10, с. 157]. 

З початком радянізації краю у 1939-1940 р. р. він працював учителем 

російської та української мови в середній школі в м. Здолбунова, але був 

звільнений з викладацької роботи, за націоналізм та релігійну пропаганду [10, c. 

109].  

Юрій Шумовський бажаючи продовжити свої наукові археологічні 

дослідження з 1940 р. поєднує роботу завідувача історичного відділу 

Рівненського Українського музею з просвітницькою діяльністю викладаючи 

українську мову та літературу в 7-10 класах Ровенської середньої школи № 3 [1, 

арк. 13, 15]. Він поєднуючи освітню роботу з археологією, вчив дітей не тільки 

молитися Богу, але й розповідав цікаве з історії та археології, наводячи 

конкретні приклади про те, що сам чув, читав, бачив, знаходив у археологічних 



експедиціях. Будучи людиною ерудованою і освіченою, він зумів передати 

своїм учням любов до рідного краю. 

Його впевнено можна назвати ще й творцем музеїв. У 1934 р. він брав 

участь у створенні регіонального повітового музею в м. Дубно, що 

розміщувався у міській ратуші. В якому була представлена велика колекція 

речей з епох палеоліту, неоліту, бронзи та заліза – і переважна кількість їх – зі 

старовинних поселень навколо м. Дубно [7, с. 334-340]. 

В німецький окупаційний період Юрій Шумовський відіграв велику 

роль в організації музейної справи на Рівненщині. За сприяння Рівненської 

міської управи на чолі з бурмістром П. Бульбою, ним був відкритий Обласний 

музей у м. Рівному [9, с. 2].  

Не дивлячись на всі воєнні перипетії Рівненський краєзнавчий музей 

працював під час війни завдяки наполегливій праці Юрія Шумовського, якому 

вдалося відновити його діяльність. Завдяки його ініціативі було проведено 

краєзнавчо-пошукові роботи на теренах краю та археологічні і етнографічні 

дослідження, які поповнювали фондові збірки музею цінними знахідками, 

репрезентуючи сторінки історії Рівненщини. Музейні цінності зібрані Юрієм 

Шумовським слугували окрасою музейної експозиції міського музею. 

Рівненський музей став осередком культурно-освітньої та науково-дослідної 

праці на Волині сприяючи розвитку мистецтва, культури та освіти серед 

українського населення. 

В результаті проведених експедицій, які організовував Юрій 

Шумовський у села Волині була сформована ціна етнографічна колекція взірців 

вишивок Юрія Шумовського, яка нараховувала понад 500 взірців, та була 

зібрана з метою, як про це зазначив вчений, щоб в майбутньому поширить 

славу нашого народу [5]. Ця колекція у серпні 1981 р. була передана братом 

вченого Павлом Шумовським до Українського Музею в Нью-Йорку [8, c. 3]. 

Священика цікавила не лише археологія. Він займався пропагуванням 

збереженню історичних пам’яток минулого. Із метою популяризації 

науково-краєзнавчих досліджень Ю. Шумовський на сторінках окупаційної 



газети «Волинь», опублікував низку статей, які привертали увагу небайдужих 

читачів до історичної минувшини регіону та її охорони. Він особисто долучався 

до організації збереження пам’яток збираючи старовинні ікони, в основному, 

по церквах та монастирях, фотографував та зарисовував старовині церкви, 

костели, каплиці. Ю. Шумовський також будучи священиком просив волинян 

берегти символи християнства – кам’яні та дерев’яні хрести, так як ці святині 

відносилися до культурної спадщини українського народу [14, с. 3].  

У 1944 р. після визволення Рівного від німецької окупації, 

Ю. Шумовський змушений був емігрувати. Спочатку він знаходить прихисток 

у знайомих в Польщі. Згодом його життєвий шлях проліг до Німеччини. У чині 

особистого секретаря та перекладача єпископа Платона (канцлера Синоду 

УАПЦ) він вирушив до французької зони в Німеччині. Ю. Шумовський 

отримавши від архієпископа Савви Совєтова повноваження головного капітана-

капелага починає служити для православних вояків французької армії, 

головнокомандувачем якої був генерал Шарль де Голль. В Німеччині вчений 

продовжує свою наукову діяльність працюючи археологом в музеї доісторичної 

археології при Університеті м. Фрайбургзі. 

У 1948 р. у зв’язку з переїздом до Франції у Париж він був звільнений зі 

складу кліру православної єпархії Німеччини а наступного року 

демобілізований. 

Переїхавши до Франції розпочинає свою роботу в Інституті давньої 

людини ім. Принца Монако в Парижі. На прохання вченого світової слави 

професора Теодора Моно Юрій він перейшов працювати до Французького 

інституту Чорної Африки. Згодом Міністерство колоній делегувало його в ранзі 

археолога до м. Дакара де знаходився центр ІФАНУ – науково-дослідної 

інституції французьких колоній. У жовтні 1951 р. він був призначений 

завідуючим археологічного відділу ІФАНУ в м. Бамако. Юрій Шумовський 

тоді й не підозрював, що стане першим українським дослідником Африки [12, 

c. 7-8]. 



Його так полонили археологічні розвідки в Африці, що він відмовився від 

доволі цікавої та фінансово вигідної пропозиції очолити відділ наукових 

програм на французькому радіо «Свобода». Вчений проводив розкопки імперії 

Гана у Сахарі, заснованої в перші століття нашої ери євреями-мігрантами, де 

знайшов чимало цікавих предметів та розкопки в районі м. Бамако (Малі).  

Вчений описав своє перебування на Африканському континенті: «З 

натури я був непосидючим і маючи всі можливості роз’їздів та робітників я 

майже щоденно кудись виїжджав на досліди і ознайомлення з місцевістю. Це 

мені дало можливість і зробити дуже багато дослідів, розкопок, збірок, тощо. 

Відразу я став вивчати і їх головну місцеву мову «бамбара», що мені помагало в 

подорожах та праці. Праця моя полягала у пошуках старовинних осель, гротів, 

в розкопках та збиранню не тільки археологічних речей але й етнографічного 

матеріалу та записуванню історії, легенд та повірь і пісень народів Західної 

Африки» [12, с. 641]. 

В процесі проведення досліджень на Африканському континенті Юрієм 

Шумовським було створено перший Національний музею в м. Бамако, який 

входить в число кращих етнографічних музеїв Західної Африки, що являється 

його великим досягненням. Про значення цього музею він у своїх спогадах 

відмітив: «Я є дуже радий, що як археолог і дослідник Африки як перший 

українець з Волині створив цю важливу наукову інституцію для африканський 

народів Західної Африки…від гувернеману незалежної держави Малі я дістав 

був багато листів подяки за мої праці для їх науки, народу і країни, як самі 

висказались, «що лише тепер пізнали яку велику вартість наукову уявляють мої 

досліди, відкриття і збірки!», за що безумовно мені дякували» [12, с. 651].  

Цей період його діяльності є досить важливим, адже він був першим 

українським вченим, який проводив народознавчі та археологічні дослідження 

в Африці. Серед творчої спадщини вченого найвідомішою працею, що 

стосується досліджень Африканського континенту є «Під гарячим сонцем 

Африки» видана у Вінніпезі 1956 р., українською мовою [11]. В якій автор на 

основі польових етнографічних матеріалів охарактеризував народну культуру 



африканських племен, описуючи старовинні доісторичні пам’ятки, зазначив 

цікаві відомості про дохристиянські релігійні культи, вірування та погребальні 

обряди. 

Для підтвердження сказаного ми з’ясувати, що справді 

Національно-етнографічний музей в м. Бамако входить до числа найкращих 

музеїв світу. Згідно із загальною оцінкою, у його фондах зібрано понад 6000 

експонатів великого археологічного та етнологічного значення. Серед них 

різноманітні фотокартки колоніального м. Бамако, зразки текстилю, старовині 

музичні інструменти, вироби з кераміки. На офіційному сайті музею зазначено, 

що довгий час директором музею був українець Ю. Шумовський – великий 

спеціаліст в африканській культурі. 

На міжнародному Археологічному конгресі в Алжирі 1952 р. 

Ю. Шумовський, представляв всю Західну Африку від ІФАН за дорученням 

директора інституту проф. Т. Моно, як завідувач відділом доісторичної 

археології. На конгресі, де зібралось понад 150 запрошених науковців, вчений 

виступив із трьома підготовленими доповідями французькою мовою, що 

стосувалися археологічних розкопок у Західній Африці палеолітичного періоду. 

У вступі своєї доповіді «Джунглі і Савани Судану», Ю. Шумовський 

зазначив, що раніше вважали Африку країною без жодної культури. Його 

головною темою були «Передісторичні та археологічні пам’ятки Судану», адже 

французькі вчені вважали Судан країною бідною на археологічні пам’ятки, а 

головне – на пам’ятки палеолітичного періоду, що було спростовано вченим 

завдяки його наполегливим археологічним дослідженням [6]. 

Франція високо оцінила здобутки українського вченого Ю. Шумовського, 

нагородивши почесними орденами та номінувала титулом «Почесний легіонер 

Честі». Міжнародна академія наук у Парижі обрала його членом своєї 

української секції. Вчений став членом Асоціації істориків Франції в Парижі.  

У зв’язку з хворобою Юрій Шумовський був змушений повернутись в 

Європу. Він шукаючи наукового осередку для подальної своєї діяльності 

насамперед через НТШ, як організацію яка надавала можливість займатись 



науковою практикою не одноразово звертався до Я. Пастернака з проханням 

підтримати його заяву до вступу, який на той час перебував в Канаді. З їхнього 

листування стає зрозуміло, що в подальшому шлях становлення та визнання 

Ю. Шумовського як важливого вченого був не легким. 

Перші рецензії на наукові праці Ю. Шумовського з’являються ще за його 

життя як, наприклад, «Реферат про наукову діяльність о. мгр. Юрія 

Шумовського, кандидата на дійсного члена НТШ», підготовлений 

Я. Пастернаком з метою зарахування Ю. Шумовського до членства НТШ-А 

(Канада-Торонто, 1956р.). В якому Я. Пастернак зазначив про вченого 

наступне: «Він виявив незвичайно широкий круг наукових зацікавлень, а ті з 

них, що були нам доступні, головно африканські, виказують живий науковий 

інтерес, добре знання методів праці в терені, бездоганний опис матеріалів та 

правильні, обережні заключення. Це кваліфікує автора як солідного вченого, 

тому ставлю внесок на обрання о. мгр. Юрія Шумовського дійсним членом 

Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка по Історико-філологічній секції» [13, 

c. 51]. 

Юрій Шумовський з завзятістю відносився до свого покликання та 

продовжував свою наукову діяльність в товаристві. Підтримуючи зв’язок з 

українською діаспорою за океаном він ділиться своєю важкою працею, 

успіхами і постійною ностальгією за Батьківщиною. 

Науковець переїхавши до США, долучився до викладання спецкурсів з 

українознавства, які організовував Університет Українознавства при НТШ в 

Нью-Йорку з 1954 р. для студентів американських коледжів та університетів. 

[4, арк. 105, 106, 107, 108зв]. 

Діяльність Ю. Шумовського у товаристві дала змогу йому одержати 

посаду професора в Лонг-Айлендському та Фордгамському університетах 

Нью-Йорка в яких він викладав археологію, антропологію та етнологію.  

Юрій Шумовський останні свої десятиліття провів у м. Саванні (штат 

Джорджія), будучи місіонером від ООН працював кореспондентом газети 

«Свобода». У 1983-1993 р. р. написав багатотомні спогади «Зруйноване гніздо 



чи історія однієї священицької родини з Волині» в яких відтворив весь свій 

життєвий шлях, включаючи період його перебування на Волині та подальшої 

його еміграції. 

Наукові досягнення вченого важко переоцінити він був дійсним членом 

Української вільної академії наук (УВАН) у США, Інтернаціонального 

інституту Африки в Лондоні, Наукового інституту ім. Пілсудського в Польщі.  

В 2004 році на 96 році життя відійшов у вічність так і не повернувшись на 

Батьківщину. Весь свій життєвий шлях він присвятив науці та служінню Богу 

не залишивши після себе нащадків. 

Висновки. Життя та творчість Юрія Шумовського – це джерело 

справжнього гуманізму. Поєднання священицької діяльності з археологічними 

дослідженнями, є свідченням того що його турбували вічні теми – важливі 

питання життя, які існують з часів виникнення людства, які він розглядав через 

призму Біблійського вчення. Власним життям він канонізував високі 

фундаментальні цінності: волелюбність, твердість духу, гідність, щирість, 

прагнення мудрості, надійність, любов до Бога, любов до ближнього, любов до 

Батьківщини. 

Творча спадщина священика, етнографа, археолога Юрія Шумовського є 

невичерпним джерелом мудрості й життєдайної наснаги не лише для 

українського народу. Вона є сьогодні і актуальна буде завтра, тому що його 

кредом було: «Не існує меж духовному вдосконаленню людини». 

Юрій Шумовський є автором понад 170 наукових праць, йому належить 

особливе місце в історії української та світової етнології, результати його 

етнографічної діяльності для сучасного народознавства мають велике значення, 

саме тому що його багатогранна діяльність упродовж життя була спрямована на 

реконструкцію та збереження історичних пам’яток, які становлять безцінний 

скарб для людства. 
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Abstract. Yurii Shumovskyi is a well-known scientist, ethnographer, 

archeologist, and priest who made a significant contribution to the material culture 

of Ukraine and other countries that gave him shelter. He spent all his life combining 

the work of a priest with a fascination for archeology, which has become a precedent 

in the world’s scientific practice. Scientific understanding of this historical 

phenomenon is an extremely important and urgent task of the Ukrainian national 

historiography. The purpose of the study is to reconstruct the prosopographic 

portrait of the scientist in order to find out the reasons that prompted Y. Shumovsky 

to combine the two mentioned activities and to show him as a Ukrainian scientist who 

made a significant contribution to the world’s scientific heritage. The study has 

discovered that he was characterized by his own peculiar philosophical system of 

thinking that combined religious and mythological outlooks. As a priest, he compared 

religious knowledge to the one that he received in the course of the archaeological 

research. The main reason of such an interest demonstrated by Father Yuri was a 

desire to learn the truth of human existence not only from the holy scriptures, but 



also through archeology. He wanted to find material confirmation of various forms of 

religion that affected the identity of each nation reflected in its traditions, customs 

and rituals. Based on the analysis of Yuri Shumovsky's life and career path, the 

following has been revealed: 1. period of his regional studies in Volyn that included 

organization of museum work in Rivne region (the establishment of a regional county 

museum in Dubno and restoration of Rivne regional museum in Rivne) during 

German occupation; promotion of the preservation of historical monuments of the 

past; conduct of archeological and ethnographic studies on the territory of the 

region; 2. period of his migration abroad that included archeological activity at the 

French Institute of Black Africa, archaeological excavations and ethnographic field 

studies in West Africa, establishment of the National Ethnographic Museum in 

Bamako, implementation of scientific activity in the National Technical University, 

teaching at Long Island and Fordham Universities in the USA. It has been found out 

that Yuri Shumovsky's contribution to Ukrainian and world science is quite 

significant, and he is the author of more than 170 works. The scientist occupies a 

special place in the history of Ukrainian and world ethnology, and the results of his 

ethnological activities are of great importance for modern ethnography because, 

throughout his life, his multifaceted activities were aimed at the search, 

reconstruction and preservation of historical monuments which constitute a precious 

treasure for humanity. 
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