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Методичні рекомендації були розроблені на підставі:  

• Закону України “Про музеї та музейну справу”; 
• Закону України “Про Національний архівний фонд та 

архівні установи”; 
• Закону Украхни “Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей”; 
• Закону України “Про охорону культурної спадщини”; 
• Інструкції “Про порядок визначення оціночної і страхової 

вартості пам’яток Музейного фонду України” від 
13.07.98 № 325 (зі змінами). Порядку занесення 
унікальних пам’яток Музейного фонду України до 
Державного реєстру національного культурного 
надбання, затвердженого наказом Міністерства культури 
і туризму України від 25.10.2001 № 653 і зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України від 14.02.2002 за 
№ 144/6432; 

•  Інструкції “З організації охорони державних музеїв, 
історико-культурних заповідників, інших важливих 
об'єктів культури підрозділами Державної служби 
охорони при Міністерстві внутрішніх справ України” від 
30.07.2004р. № 846/489; 

•  Інструкції “З музейного обліку, зберігання та 
використання пам‘яток державної частини Музейного 
фонду України”. 
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При розробці даного посібника було використано наступну 

літературу:  
 1. Археологія України. Курс лекцій. За редакцією доктора 
історичних наук, профессора Л.Л. Залізняка. 2005. 
2. Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-
Западного причорноморья. Київ, 1995. 
3. Баран В.Д. Давні слов’яни. Київ, 1998. 
4. Древняя Русь. Город, замок, село. Москва, 1985. 
5. Магомедов Б.В. Черняховская культура. Проблема 
этноса. Люблин, 2001. 

 
Методичний посібник  призначений  для працівників музеїв, 

науковців та колекціонерів. 
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Вступ 
 

Археологічні колекції в будь-якому музеї є найважливішою 
складовою фонду. Вони ілюструють найдавніший етап розвитку того чи 
іншого регіону, показують його відмінні риси з одного боку, і місце в 
загальній картині історичного минулого країни – з іншого. 

Важливість збереження археологічних предметів у музеї 
підкреслюється різними нормативними документами, щодо необхідності 
музеєфікації археологічних колекцій. У більшості випадків археологічні 
предмети передаються в музей як результат цілеспрямованих 
археологічних досліджень, що здійснюються спеціалістами-
археологами.  

Археологічні колекції, що надходять у фонди часто виявляються 
матеріалами, які в основній своїй масі не використовуються в музейній 
діяльності, за винятком випадків включення одиничних предметів у 
постійну експозицію та розміщення на тимчасових виставках, вивчення 
частин музейної колекції археологів і складання каталогів, в які 
потрапляють тільки унікальні експонати. Часто археологічні предмети 
залишаються недостатньо вивченими, особливо це характерно для 
колекцій, в яких основна частина – це масові фрагменти кераміки, отже, 
говоритти про їх привабливість для відвідувачів, за винятком рідкісних 
експонатів, не приходиться. Якщо етап первинної (камеральної) обробки 
археологічних колекцій жорстко регульований і не дуже сильно 
відрізняється від обробки колекцій з інших фондових зборів, то 
вторинний етап, що супроводжується докладним науковим описом, в 
силу своєї специфіки предметів, вимагає корекції. Відзначимо також, що 
в даний час у музеях не розроблені єдині інвентарні картки вторинного 
(музейного) обліку. 

Система збереження музейних предметів є детальною та добре 
розробленою. Але ці дії не завжди достатні в відношенні археологічних 
колекцій. Головним завданням тут є спрямованість зберігання на 
музейний предмет. А у відношенні археології головним є археологічна 
колекція як нова інформаційна система, ідентична археологічному 
об'єкту, що обумовлено змістом поняття «археологічний об'єкт». 

У даних методичних рекомендаціях детально описано процес 
наукового опису та обробки археологічних колекцій при вторинному 
обліку. 
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І. Методика польових археологічних досліджень 
(археологічні розвідки та камеральне опрацювання). 

 
Археологія – наука, що вивчає рештки матеріальної культури 

людства. 
Основним завданням археологічних досліджень, є детальна фіксація 

місць виявлених знахідок, з метою подальшого їх опрацювання, 
проведення культурно-хронологічної інтерпретації та реконструкції 
історичних процесів давнини.  

Єдиним достовірним джерелом для археологів, є знахідки, що мають 
чітку локалізацію в просторі та зафіксовані належним чином. Тільки такі 
артефакти можуть бути використані в повноцінних наукових 
дослідженнях. Розглянемо один з найпоширеніших прикладів: колекція 
кількох десятків кам’яних шліфованих сокир, із зібрання середньо-
освітнього закладу, виявлених школярами в різні роки без жодних 
прив’язок до місцевості, мають менше значення для науки, аніж кілька 
фрагментів посуду доби бронзи виявлених за умов детальної фіксації 
місцезнаходження. Це відноситься і до будь-яких інших категорій 
решток матеріальної культури.  

 
Археологічні розвідки. 

Одним з найперших етапів археологічних досліджень є розвідки, в 
ході котрих, проходить первинна фіксація виявлених знахідок.  

Археологічні розвідки включають в себе проведення ряду заходів: 
- Першочергово дослідники вивчають архівні матеріали, 
монографії та публікації археологічних досліджень визначеного для 
обстеження регіону.  
- Розробляється чіткий маршрут обстеження виходячи з 
особливостей інфраструктури населених пунктів та розрахувати 
відносні витрати часу. 
Найбільш оптимальним часом для проведення археологічних 

розвідок є весна та осінь. Зумовлено це розширеними можливостями для 
збору підйомного матеріалу, коли сільськогосподарські угіддя 
позбавлені рослинності, та промиті дощами.  

Основою будь-якого маршруту є наявність річки з розгалуженою 
системою приток та балок. Проте археологічні пам’ятки можуть 
знаходитися не тільки на перших надзаплавних терасах та мисах. 
Більшість приток сучасних річок на сьогодні є повністю обезводненими, 
або ж замуленими. А значний відсоток поселень функціонувало саме на 
схилах дрібних струмків та приток і в деяких випадках, їх віддаленість 
від обводненої притоки може сягати кількох кілометрів. Слід також 
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врахувати специфіку заселення території для різних археологічних 
культур. Так, значний відсоток пізньопалеолітичних стоянок, розміщені 
на вододілах та схилах високих мисів. 

- Проведення польових досліджень з дотриманням раду 
методологічних рекомендацій та правил. 

-  Результативність археологічних розвідок напряму залежить від 
рівня підготовки дослідників та їх досвіду. 
Проводячи обстеження на відкритих ділянках 

сільськогосподарських угідь, не варто нехтувати можливістю оглянути 
природні та антропогенні розрізи, що можуть бути представлені зрізами 
в ярах та кар’єрах, ерозією ґрунту на схилах, тощо. На таких ділянках, 
дослідник, не проводячи шурфування, може зафіксувати потужність 
культурних шарів, або ж виявити рештки палеолітичних стоянок на 
значній глибині. 

Існує імовірність, що інформація одержана від місцевого 
населення також може допомогти в дослідженнях. Рекомендується 
проводити аудіо запис свідчень респондентів. Звичайно, опитувані 
дають багато корисної інформації пов’язаної з місцевими топонімами, а 
інколи навіть можуть вказати на цікаві випадкові знахідки виявлені 
кимось і навіть вказати на умовне місце. Проте інформація такого роду 
повинна бути перевіреною, з огляду на часте перебільшення та 
міфологічні уявлення людей. 

В зборі підйомного матеріалу дослідник орієнтується на знахідки 
уламків масового матеріалу. Для кам’яної доби такими є крем’яні луски 
та відщепи; для доби неоліту – пізнього середньовіччя фрагменти 
керамічного посуду, що в більшості мають розмір в межах 1 – 10 см. 
Рідко, можуть траплятися окремі вироби з інших матеріалів, наприклад 
кістки та рогу, скла, металу та ін. Такі знахідки відносяться до 
індивідуальних, і потребують детальної фіксації з допустимою 
похибкою на місцевості до 10 м.  

Збір із поверхні опирається на візуальні спостереження, а тому, 
умови проведення зборів визначають результат. На одній і тій же 
ділянці за різних умов можна виявити різну кількість знахідок. 

З моменту виявлення нової пам’ятки, дослідник несе повну 
відповідальність в дотриманні основних положень по фіксації основних 
її характеристик, що в розгорнутому вигляді буде подано у науковому звіті: 

1. При виявленні першої знахідки на окремій ділянці, дослідник 
оглядає ландшафт і попередньо визначає відносну площу ділянки що 
планується обстежити. Обмежується вона топографічними реперами 
(площа окремого мису, схил тераси обмежений балками по краях, балка 
обмежена яром, тощо).  



 10 

2. Визначена ділянка обстежується лінійно, із супутньою фіксацією 
індивідуальних знахідок, викидів печини (що може відповідати 
решткам житла), та окремих скупчень (якщо дослідник помічає що в 
якійсь із частин визначеної площі насиченість знахідками набагато 
більша ніж в інших).  

3. Всі спостереження заносяться до польового щоденника, що 
заповнюється олівцем. В ньому ж, дослідних може схематично 
зображувати реальну площу концентрації підйомного матеріалу, 
зазначаючи всі особливості проведених спостережень.  

4. Визначивши реальну площу поширення знахідок, ново виявленій 
пам’ятці дається назва. Частіше, першим словом є назва населеного 
пункту на території сільськогосподарських угідь котрого було виявлено 
пам’ятку. Далі, допускається додавання назви місцевого топоніму, 
якщо він відомий (для прикладу с. Синиця, ур. Бурими, пункт 1, 2013 
рік дослідження – відповідно Синиця-Бурими 1 – 2013). 

5. Всі збори повинні мати чітку ідентифікацію і не допускається 
перемішування матеріалів між собою (в такому випадку, навіть 
випадкова мішанина нівелює всю проведену роботу, а включення таких 
матеріалів до наукового звіту розцінюється як умисна фальсифікація). 
Важливою є чітка ідентифікація окремих зборів і недопускання їх 
перемішуванню. Підйомний матеріал з кожного нового 
місцезнаходження упаковується окремо з додаванням етикетки, на 
котрій позначається назва, що має відповідати назві записаній в 
польовий щоденник, та даті виявлення. Це допоможе в подальшій 
камеральній обробці чітко ідентифікувати поселення. В разі, якщо 
виявлена пам’ятка має значну площу, доцільним є проведення зборів із 
зональною їх фіксацією (для прикладу північна частина, південна 
частина, центр і т.п.). Може виявитись, що поселення багатошарове, і 
для прикладу: в східній його частині матеріали доби бронзи, в 
центральній – паралельно з бронзовими трапляються знахідки 
пізньоримського часу, а вже в західній –  виключно пізньоримські. Ці 
спостереження дозволять більш чітко локалізувати площу окремих 
поселень що функціонували в різний час. 

6. Фотографування обстеженої ділянки проводиться з різних 
ракурсів. При чому, в польовий щоденник вносяться номери 
фотографій, з паралельним вказуванням орієнтації по сторонах світу. 
Кількість зроблених фотографій не має обмежень і їх значна кількість 
буде тільки перевагою при складанні звіту. Також бажано 
фотографувати окремі знахідки на момент їх виявлення, 
використовуючи як фон місцевість і показуючи умови за яких вони 
були виявлені (фото 1–2). Це допоможе майбутнім дослідникам 
зорієнтуватись на місцевості та порівняти умови з попередніми зборами. 
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Отже, проведення повноцінних археологічних розвідок може бути 
здійсненим тільки за дотримання основних методів фіксації: 

- ведення польового археологічного щоденника, в котрий 
максимально вноситься вся інформація пов’язана зі 
спостереженнями під час збору підйомного матеріалу; 

- фотографування обстеженої пам’ятки з усіх сторін світу, із 
занесенням номерів та опису фотографій в польовий щоденник; 
по можливості фотографуються окремі показові знахідки на 
момент виявлення; 

- збір підйомного матеріалу з одного пункту обов’язково 
пакується у окрему ємність з відповідним етикетажем; 

- зібрані матеріали повинні в термін кількох днів після виявлення, 
пройти первинну камеральну обробку, що допоможе уберегти їх 
від пошкодження пліснявою. 

Шурфування 
Методика шурфування полягає в доповненні поверхневих зборів 

підйомного матеріалу, незначними за площею земляними роботами. 
«Шурфом» називається невеликий розкоп розміром 1х1, 1х2 або 2х2 м, 
та загальною  допустимою площею не більше 20 м2 на одну пам’ятку. 

Метою проведення шурфування є встановлення потужності 
культурного шару, та збір представницької колекції матеріалів за умов 
коли поверхня поселення задернована. 

Як приклад проведення шурфування розглянемо дослідження 
Сорокуном А. А. у 2013 році, багатошарового поселення Синиця 1 в 
Богуславському районі, котре вперше було зафіксоване в 2012 році. 
Поселення розміщене на невисокому мисі правого берега р. Рось, при 
впадінні в неї р. Фоса. На момент виявлення, поверхня була 
задернована густим шаром багаторічних трав і на ній не було виявлено 
жодної знахідки (фото 1). Проте, було помічено пошкодження шару у 
вигляді невеликої ями, в зрізі котрої виявлено фрагменти кераміки доби 
бронзи (культури багатоваликової кераміки) та кількох вінець пізнього 
бронзового часу – раннього залізного віку. Серед знахідок була також 
крем’яна пластина з ретушшю. 

Саме знахідка крем’яного інвентарю слугувала приводом 
проведення шурфування в 2013 році, з метою можливого виявлення 
решток неолітичного шару. 

Шурф закладено розміром 2х2 м для зручності фіксації виявлених 
знахідок (фото 30–4). Як і будь-який розкоп, шурф повинен бути 
зафіксований на плані, що доповнюється стратиграфічним розрізом із 
зображенням літологічних нашарувань (рис. 1). Всі великі та 
індивідуальні знахідки фіксуються від денної поверхні, що дозволяє 
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зафіксувати глибину та потужність культурного шару (рис. 1). До звіту 
додатково подаються фотографії відпрацьованого по рівню материка 
шурфу (фото 4), та фотографії зачищених стінок (фото 5–8). 

Материком (в археологічній термінології) вважається літологічний 
шар, що відповідає плейстоценовому ґрунту, або ж стерильним пісчаним 
алювіальним відкладам. При чому, завжди лишається імовірність 
знаходження в нижніх шарах плейстоцену решток кам’яної доби. 

Шляхом проведення шурфування на пам’ятці Синиця 1, вдалося 
встановити, що поселення мало кілька епізодів заселення: носіями 
трипільської культури за доби енеоліту (рис. 2, 6–9; 3; 4; 5, 1–9); 
населенням культури багатоваликової кераміки в період середнього 
бронзового часу (рис. 2, 4–5), та культурами доби пізньої бронзи – 
раннього залізного віку (рис. 1, 1–3; 5, 10–12). В енеолітичному шарі 
виявлені фауністичні рештки домашніх тварин. 

 

Камеральне опрацювання. 
1. Першим етапом камерального опрацювання виявлених 

артефактів є його механічне очищення від решток ґрунту, що 
проходить шляхом ретельного миття та ополіскування в чистій воді. 
Миття знахідок потребує особливих навичок, що допоможуть їх 
зберегти від можливих пошкоджень. Для прикладу, керамічні вироби 
пізньоримського часу мають щільний черепок, що дозволяє без певної 
обережності вичищати бруд щіткою, а ось фрагменти трипільського 
посуду можуть містити рештки зображень нанесених тонким шаром 
ангобу, що може буди видаленим разом із брудом. 

2. Після миття артефактів потрібно прослідкувати за умовами їх 
сушіння. Поряд із знахідками завжди повинна зберігатись етикетка з 
назвою пам’ятки. Рекомендується просушувати знахідки до 
максимального видалення вологи, що дозволить уберегти їх від 
ураження пліснявою. 

3. За необхідності, окремі знахідки передаються реставраторам. 
Реставраційні роботи дозволено проводити лише кваліфікованим 
спеціалістам, що беруть на себе відповідальність за збереження 
реставрованих речей. Уявлення про те, що навіть дитина може 
склеїти горщик клеєм ПВА не гірше за реставратора є хибним і 
призводить до подальшого руйнування експонатів. 

4. Наступним етапом камерального опрацювання є шифрування 
матеріалів. Шифр являє собою комбінацію даних, що включають 
абревіатуру назви  експедиції, назву пам’ятки та інвентарний номер, що 
дописується при складанні польового опису. Шифр наноситься з 
внутрішнього боку виробу, дрібними, розбірливими літерами та 
цифрами. 
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5. Польовий опис складається з набору колонок, що відповідають 
різним категоріям інформації. Зазвичай дослідники користуються 
шаблоном наступного зразка: 

 
Інв. 
№ 

Назва Матеріал Кількість Опис Датування 

Назва пам’ятки 
1      

 
Для зручності проведення статистичних розрахунків, матеріал з 

окремих пам’яток перед внесенням до опису, розкладається відповідно 
до археологічної періодизації і за категоріями матеріалу. Інколи 
індивідуальні знахідки вносяться до окремого опису. 

Після того, як кожна знахідка отримала свої «паспортні дані», 
дослідники розпочинають фазу підготовки матеріалів до введення в 
науковий обіг. 

Важливою частиною підготовки наукового дослідження до 
публікації є графічне відтворення експонатів виконане в різних 
техніках. Частим є питання необхідності в значних витратах часу на 
графічне відтворення знахідок, в час цифрових технологій, коли все 
можна відтворити в кольорі та з чіткими деталями. Та все ж, більшість 
археологів Світу, надають перевагу саме ілюстраціям, що як не дивно, 
мають ряд переваг в порівнянні із фотографією. Перш за все, 
фотографії передають чітку фактуру та колір, що на противагу рисунку 
відволікає від сприйняття орнаментів, особливо коли на одній таблиці 
скомпоновано кілька десятків виробів. Недоліком також є 
непередбачувана якість друку, що навіть найякіснішу фотографію може 
перетворити на аморфну пляму. 

Графічне відтворення експонатів має багато визначених правил та 
рекомендацій, що застосовуються відповідно до категорій матеріальної 
культури (рис. 2–5). 

Опрацьовані матеріали дозволяють проводити їх культурно-
хронологічну інтерпретацію, виділяти окремі типи пам’яток, знаходити 
виразні особливості порівнюючи з вже відомими матеріалами тієї чи 
іншої культури. 

Головним завданням археологічних розвідок, є виявлення нових 
пам’яток археології, проведення їх паспортизації, та внесення до 
Державного реєстру з метою охорони та збереження. 
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Рекомендована література: 
Бунятян К. П. Давнє населення України (Розділ 1. Як вивчають та 

відтворюють давню історію). Київ, 1999; 
Генинг В. Ф. Структура археологического познания. Киев, 1989; 
Клейн Л. С. Археологические источники. Ленинград, 1978. 
 

ІІ. Вимоги щодо заповнення науково уніфікованого  
паспорта на пам’ятку 

Науково уніфікований  паспорт 
Номер паспорта складається з абревіатури назви музею і номера 
предмета за книгою вступу. У музеях, де облік предметів здійснювався 
за інвентарними книгами (старі надходження), номер паспорта має 
складатися з абревіатури назви музею і номера предмета за книгою 
вступу (як виняток).  

Наприклад: 
Білоцерківський  краєзнавчий музей – паспорт №  БКМ-10245; 
1. Відомство 
Записується повна назва відомства, у підпорядкуванні якого перебуває 
музей. 

Наприклад: 
Міністерство культури України; 
2. Адміністративне підпорядкування 
Записується назва установи, якій підпорядковано музей за 
адміністративно-територіальним поділом. 

Наприклад: 
Комунальний заклад Київської обласної ради; 
3. Музей 
Записується повна назва музею. 

Наприклад: 
КЗ КОР «Білоцерківський  краєзнавчий музей». 
4. Адреса 
Записується адреса музею. 

Наприклад: 
09117, м. Біла Церква, пл. Соборна, 4 
5. Відділ 
Записується повна назва відділу фондової групи зберігання, до якого(ї) 
віднесено музейний предмет. 

Наприклад: 
Археологія. 
6. Розділ 
Записується назва розділу фондової групи. 
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Наприклад:  
- археологія. 

7. Номер за книгою надходжень 
Записується порядковий номер, за яким предмет включено до книги 
надходжень. Шифр книги надходжень і номер наносяться на предмет. 

Наприклад: 
КН-39125. 

8. Номер за інвентарною книгою 
Записується порядковий  номер, за яким предмет включено до 
інвентарної книги. Шифр інвентарної книги і номер наносяться на 
предмет. 

Наприклад: 
Інв. № А–100. 
9. Номер за спеціальною інвентарною книгою 
Записується порядковий номер, за яким предмет включено до 
відповідної спеціальної інвентарної книги обліку музейних предметів, 
які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння і переводяться до 
іншої фондової групи. Шифр спеціальної інвентарної книги і номер 
наносяться на предмет. 

Наприклад: –– 
10. Старі інвентарні номери 
Записуються всі старі облікові позначення (шифри і номери), які були 
нанесені на предмет. 

Наприклад: –– 
11. Номер колекційного опису 
Зазначаються шифр і номер колекційного опису. 

Наприклад: –– 
12. Порядковий номер 
Записується порядковий номер, за яким науково уніфікований паспорт 
уводиться до Інформаційної системи.  

Наприклад: 
№ 9100. 
13. Дата введення в ІС 
Записується дата введення інформації до Інформаційної системи: число, 
місяць, рік. 
Наприклад:  
10.01.2017. 
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14. Номер негатива 
Записується  порядковий номер негатива за інвентарною книгою обліку 
негативів. Шифр інвентарної книги і порядковий номер наносяться на 
негатив. 

Наприклад: – 
15. Фото 
Уміщується чорно-біла фотографія предмета з масштабною лінійкою 
розміром 9 х 12 см. Крім того, у паспорт може вкладатися фото предмета 
або його частин у різних ракурсах. Фотографія роздруковується на 
паспорті. 

 
16. Топографічний шифр 
Записується місце зберігання або експонування предмета: експозиція, 
зала, вітрина,  фондосховище,  шафа, ящик, полиця. 

Наприклад: 
Фондосховище №10 шафа №1, полиця №3 (або експозиційна зала 
«Археологічне минуле нашого краю», вітрина №1.) 
 
17. Назва 
Записується повна назва, починаючи з предметного слова.  
Слід мати на увазі:  
а/ якщо паспорт складається на один музейний предмет, то записується 
його точна назва (авторська, функціональна чи умовна, яка йому дана в 
музеї), для образотворчих сюжетів дається  назва в лапках. 

Наприклад: 
Кресало овалоподібне (господарчо-побутовий інвентар); 
18. Автор або виробник  
Записуються прізвище, ім’я, по батькові (за змогою – повністю) і дати 
життя автора (конструктора, майстра при декоративному оздобленні та 
ін.) і виготовлювача, якщо предмет серійно випущений на виробництві. 

Наприклад: 
«Коваль Людота» 
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Для іноземного автора його прізвище зазначається спочатку в 
українській транскрипції, а потім мовою оригіналу, далі українською 
мовою.  
19. Час і місце створення (виготовлення) 
Зазначається дата створення предмета в загальноприйнятій формі (епоха, 
століття, період культурна належність і т.ін.). Якщо предмет або 
предмети, які складають комплекс, датуються кількома датами, то в  
полі перераховуються послідовно всі дати через кому. 

Наприклад: 
Русь, Середнє Поросся, ХІІ ст. 
20. Час і місце виявлення 
Зазначаються час і місце виявлення предмета. 

Наприклад: 
2017 р., Україна, Київська обл., Рокитнянський р-н., с. Ольшаниця. 
Городище літописного Торчеська.  
21. Час і місце побутування 
Зазначаються  час (роки, століття) та місце (країна, місто, територія), де 
предмет побутував до його надходження в музей. 

Наприклад: 
Русь, Середнє Поросся, Х – ХІІІ ст. 
22. Джерело надходження 
Записуються назва країни, населеного пункту, адреса установи, звідки 
надійшов предмет до музею, та прізвище, ім’я, по батькові особи, яка 
його передала. 

Наприклад: 
Україна, м. Біла Церква, передав Павлюченко Володимир Іванович, 
ст. науковий співробітник КЗ КОР БКМ.  
23. Спосіб надходження 
Зазначається  перекресленням відповідного прямокутника. 

Наприклад: 
Передача, дарунок, закупівля.  
24. Документи 
Перераховуються документи, на підставі яких предмет включено до 
музейного зібрання. 

Наприклад: 
акт прийому № 25 від 20.03.2015 р., акт дарчий № 3 від 12.10.2014 р. 
Протокол ФЗК №4 від 12.04.2017 р.  
25. Класифікація 
У сучасному музеєзнавстві музейні  предмети  (крім природничих) 
поділяються на шість типів (джерел) – речові, образотворчі, письмові, 
кіно (відео), фото, фоно. У полі “класифікація” зазначається належність 
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предмета до одного чи декількох типів (джерел). Якщо предмет можна 
зарахувати до декількох типів (джерел) одночасно, то вони записуються 
послідовно, через кому, причому першим той тип (джерело), який 
прийнято в музеї. 

Наприклад: 
речовий  
26. Типологія (для археологічних предметів) 

Відомо, що типи (джерела) поділяються на види, види на різновиди, 
різновиди на групи, групи на підгрупи. Поділ музейних предметів, 
починаючи з видів і закінчуючи підгрупами, записується до поля 
“типологія” (Землеробський інвентар, ремісниче знаряддя , побічні 
виробничі продукти, спорядження вершника та коня, озброєння, 
господарчо – побутовий інвентар, посуд, предмети культового 
призначення, предмети убору, будівельні матеріали, письмове 
приладдя, сфрагістичний матеріал, невизначені артефакти, 
реконструктивно – допоміжний матеріал).  
Наприклад: 

Господарчо-побутовий інвентар. 
27. Кількість 
На кожен предмет заповнюється один паспорт. В окремих випадках, при 
заповненні колекційного опису, один паспорт можна заповнювати і на 
комплект або групу ідентичних предметів, у залежності від необхідності 
чи значимості. 

Наприклад: 
1 (один) 
28. Розміри 
Розміри предмета визначаються вимірами штангенциркулем: висотою, 
яка позначається латинською буквою H, довжиною – L, шириною – А, 
діаметром – D.  

Наприклад: 
L  загальна – 27 см., L клинка – 15 см.,  А клинка – 3 см; D кільця – 1,7 см. 
29. Матеріал 
Перераховуються всі види матеріалів, які були використані при 
створенні (виготовленні) предмета та його складових частин. Першим 
зазначається матеріал, який переважає. 

Наприклад: 
Метал, біметал. 
30. Техніка 
Указуються всі види техніки, в яких виконано предмет. Першою 
зазначається техніка, яка переважає. При потребі наводяться особливості 
техніки виконання окремих частин, способи і прийоми декорування 
заводське, кустарне та ін. 
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Наприклад (найбільш поширені): 
Кування, лиття, ліплення, свердління, пайка, чернь, точіння, емаль 
тощо. 
31. Дорогоцінні  метали 
Поле заповнюється виключно на підставі акта експертизи якості 
дорогоцінних металів, виданого органом державного пробірного 
контролю у складі Державної пробірної служби Міністерства фінансів 
України. Зазначається назва кожного з видів дорогоцінних металів, який 
міститься у предметі. 

Наприклад: –– 
32. Дорогоцінне каміння 
Поле заповнюється виключно на підставі висновку експертизи якості 
дорогоцінного каміння, виданого Державним гемологічним центром 
України. Зазначаються назва і вид огранування кожного виду 
дорогоцінного каміння окремо. 

Наприклад: –– 
33. Опис предмета 
Основна мета опису – ідентифікація предмета з аналогічними або йому 
подібними. 
Дається опис основних ознак та складових частин предмета, який 
починається  з визначального слова. 

Наприклад: 
Хрест-енколпіон (стулка зворотня) округлокінечний з виступами - 
"слізками". Лицьова поверхня прикрашена інкрустацією черню у вигляді 
прямокінечного хреста з "тітулусом" у верхній частині та підніжжям 
у нижній з "сяйвом" у середньохресті. Верхній медальйон з написом "ІС" 
- Ісус, нижій медальйон з написом "ХС" - Христос. На боковий 
медальйонах могнограма "NИ"- "КА" - Ніка (переможець). Стулка 
порожниста без навершя із частково збереженими верхнім і нижнім 
кріпленнями. 
 
34. Особи та події, пов’язані з предметом. Зв’язок з іншими 
пам’ятками 
Заносяться відомості про осіб, які були власниками, замовниками 
предмета, використовували його або зображені на предметі, залишили 
на ньому підпис або згадуються в тексті. 
До поля записуються відомості про особу чи осіб аналогічно до запису в 
полі “автор”, зазначаючи вид зв’язку даної особи з предметом, а також 
короткі відомості біографічного характеру (професія, місце проживання 
та ін.). 
Відомості про автора, виготовлювача, фондоутворювача до поля не 
заносяться. 
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Заноситься інформація про історичні достовірні події, з якими 
пов’язаний предмет. У полі слід зазначити загальноприйняту історичну 
назву, з визначенням географії (країна, область, місто і т.ін.) та дати.  

Наприклад: 
Україна, Київська обл., Рокитнянський р-н., с. Ольшаниця. Городище 
літописного Торчеська – археологічна пам’ятка ХІ – ХІІ ст.  
35. Додаткові відомості 
Записується інформація, яку не можна занести до жодного з полів. 

Наприклад:  
Енколпіони - нагрудні  наперсні двостулкові хрести давньокняжої доби, 
всередину яких  вкладали мощі святих, надівалися поверх одягу. 
36. Стан збереження 
Дається характеристика стану збереження музейного предмета за 
схемою: повне збереження, детальний опис стану предмета, тощо.  
Якщо стан збереження предмета повний, то його слід характеризувати 
як "без пошкоджень".  
Якщо предмет не має механічних пошкоджень, але має місце 
забруднення, то стан збереження зазначається як "задовільний".  
Якщо предмет має механічні пошкодження – прориви, тріщини, сколи  
та ін., вказуються місця і  розміри пошкоджень.  

Наприклад: 
деформований, кородований;    
37. Реставрація і рекомендації щодо реставрації 
Указуються дата проведення реставрації, прізвище, ім’я та по батькові 
реставратора, точна назва організації, яка проводила реставраційні 
роботи, стислий опис цих робіт. 

Наприклад: 
Реставрація, консервація. 
38. Можливість транспортування 
Визначає фондово-закупівельна комісія і реставраційна рада музею. У 
полі перекреслюється один з прямокутників. 

Наприклад: 
так       
39. Кількість фотографій 

Наприклад: –– 
40. Вартість оціночна  
При встановленні оціночної вартості предмета слід керуватися 
Інструкцією про порядок визначення оціночної та страхової вартості 
пам’яток Музейного фонду України, що затверджена наказом 
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Міністерства культури і мистецтв України від 13.07.98 № 325, а також 
методичними рекомендаціями з цього питання. Археологічні предмети 
не підлягають оціночній вартості1. 

Наприклад: ––  
41. Кількість вкладок-додатків 
Указуються додатки, які були зроблені до тих чи інших полів.   

Наприклад: ––   
42. Експонування 
Записуються дані про експонування і використання музейного предмета 
в постійній експозиції або на виставках у музеї і за його межами. 

Наприклад: 
експозиційна зала «Археологічне минуле нашого краю», 2-й поверх  
43. Звіряння наявності 
Поле заповнюється з посиланням на документи. Зазначаються дати актів 
усіх звірянь наявності предметів із фондово-обліковою документацією 
музею.  

Наприклад: Міністерське звірення 2016 рік. 
44. Бібліографія 
Записуються бібліографічні  відомості про музейний предмет у 
загальноприйнятій формі (публікаціях та ін.). 

Наприклад: 
Нечитайло В.В."Каталог христианських нагрудних виробів мистецтва 
періоду Київської Русі" 2000 р.  
45. Архівні матеріали 
Указуються науково-дослідницькі праці, які зберігаються в архіві музею, 
а також матеріали з архівних установ, в яких ідеться про предмет. 
 Наприклад: Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-
Западного причорноморья. – Київ., 1995. 
46. Відповідальні 
Склав: старший науковий співробітник відділу археології та природи, 
хранитель групи «Археологія» Семашко Я.Й.  
Головний хранитель  Малишева Л.П. 
Затвердив: заступник директора з наукової роботи Петренко В.В. 
Підписи.  
12.05.2017 р. 
 

 
                                                      
1 Збірник нормативно правовових актів та методичних матеріалів з питань 
музейної справи. – Біла Церква., 2006. 
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ІІІ. Умови експонування та зберігання 
Завдання організації зберігання музейних фондів полягає у 

створенні таких умов для музейних збірок, як у сховищах, так і в 
експозиції, які б забезпечили їх повне збереження від пошкоджень, 
псування і нищення. Недопустима наявність підвищеної вологості в 
підвальних приміщеннях музею, навіть якщо вони не використовуються 
для зберігання музейних цінностей. 

Зберігання музейних предметів із металу у приміщеннях з 
підвищеною вологістю забороняється. Порушення норм температурно-
вологісного режиму у бік сухості для металів, у т. ч. археологічних 
предметів небезпеки не несе. Найкращі температурно-вологісні 
параметри для зберігання металів, у т. ч. зброї +20º С і 50% відносної 
вологості. Коливання температурно-вологісного режиму призводять до 
появи на залізі іржі, на бронзі – дикої патини, на свинці – білих і 
коричневих нальотів вуглекислої солі, а предмети з олова хворіють на 
олов’яну чуму. 
 

ІV. Науковий опис 
Складання наукового опису в науково-уніфікованому паспорті 

п. 33 починається з точного визначення предмета і його призначення. 
Наприклад, опис накінечник стріли (озброєння): 

Виокремити матеріал: кістка – метал.  
Належність до зброї: артбалет – лук.  

за типологією їх можна класифікувати на втульчаті або черешкові. 
за призначенням: бойові, для полювання, мультифункціональні. 
за формою: пласкі, трилопасні, ромбоподібні і т.п. 

Правильний опис зразка археологічного предмета передбачає 
знання її складових частин. 

Опис накінечника стріли ведеться за схемою перо – черешок 
(втулка) – упор – сторона – плечико – шийка – грань – бойова головка 
(у бронебійних) – вістря – шип. (приклад). 

Кожна з частин описується за матеріалом, формою за наявністю 
відмінних характеристик та декоративних прикрас.  

Наприклад: 
Накінечник стріли бронебійний. Тип 90. (Мєдвєдєв А.Ф.)  Русь Х 

– ХIV ст. 
Накінечник стріли бронебійний. Тип 90. (Мєдвєдєв А.Ф. див. 

літературу) – головка (перо) коротка пірамідальна з ромбоподібним 
перерізом. Перехід до черешка ступінчатий. Черешок короткий, 
звужений до краю, округлого перерізу (зігнутий у нижній частині). 
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Завершення. 

Таким чином, при описі археологічних матеріалів важливою 
умовою є необхідна наявність польової документації, яка підвищує 
значення цінності предметів. 

Другий етап обліку (музейний облік) – наукова інвентаризація –
включає детальне і поглиблене вивчення музейного предмета та оформлення 
отриманої інформації. Він передбачений лише для музейних предметів, 
спрямованих ФЗК в основний фонд. Головним юридичним документом  є 
інвентарна книга, колективні описи та інвентарні картки. Процес наукової 
обробки передбачає виявлення та оцінку всього комплексу інформації про 
музейний предмет, який він носить як джерело знання про конкретне явище, 
події або факти, про життя та діяльність історичного або сучасного обличчя. 
Виявлення такої інформації передбачає вивчення умов використання 
предмета; визначення його музейного значення та опис результатів вивчення 
у відповідних документах. Інвентаризація розглядається і як науково-
дослідна робота, в результаті якої може з'явитися не тільки облікова 
документація та науково-довідковий матеріал, але і розробка наукової теми, 
підготовка статті, монографії, дисертації, наукового каталога. 

Музейна робота з археологічними колекціями повинна бути 
включена в більш широку систему вивчення, обліку та охорони 
археологічного надбання. Можливість для детального вивчення та 
максимального використання інформації, включеної в археологічних 
колекціях, розкривається через раціоналізацію облікової роботи. 

Отже, при описі археологічних колекцій, можливе використання 
наступних рекомендацій: 
1. Описом предметів повинні займатися спеціалісти, що мають досвід 
роботи з археологічним матеріалом. Для наукового опису колекцій 
необхідно залучити фахівців у конкретній області археології. 
2. При відсутності важливих підстав, пов'язаних з її збереженням, 
археологічна колекція не повинна розділятися – всі предмети з однієї 
колекції потрібно зберігатися в одному місці. 
3. Юридичний документ другого етапу державного обліку необхідно 
узгодити з колекційним описом. Інвентарні книги лише повторюють сам 
колекційний опис. 

Інвентаризацію необхідно розглядати й як науково-дослідницьку 
роботу, у результаті якої може з'явитися не тільки облікова документація 
та науково-довідковий матеріал, але й розробка наукової теми, 
підготовка статті, монографії, дисертації, наукового каталога. Тому 
музейна робота з археологічними колекціями повинна бути включена в 
більш широку систему вивчення, обліку та охорони археологічного 
надбання. Можливість для детального вивчення та максимального 
використання інформації, заключеної в археологічних колекціях, 
відкривається за допомогою раціоналізації обліково-зберігаючої роботи. 
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