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Методичні рекомендації розроблені на підставі Закону України  

«Про обіг зброї невійськового призначення (прийнятого у першому 
читанні 14.04.2010.)», наказу Міністерства Внутрішніх справ України  
N 622 від 21.08.98 «Про затвердження Інструкції про порядок 
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання 
вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного 
виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та 
вибухових матеріалів», постанови Кабінету міністрів України  від 
20 липня 2000 р. N 1147 «Про Музейний фонд України»,  інструкції з 
організації обліку музейних предметів № 580 від 21.07. 2016. 

 
При розробці даного посібника було використано наступну 

літературу:  
 1. Жук А.Б.  Револьверы и пистолеты. – Изд. второе, 
исправленное, переработанное и дополненное. 1990.. 
2. Ашар Оливье.  Винтовки и карабины мира. 2004.  
3. Малов О.Л., Копейко Е.Г., Аксенов Н.В., Блюм А.М. 
Охотничье оружие мира. Энциклопедия. Огнестрельное 
оружие. Охотничьи боеприпасы. Клинковое оружие . 2004.   
4. Трубников Б.Г. Определитель оружия и вооружения. 
1998.  
5. Трубников Б.Г. Большой словарь оружия. 1997  

 
Методичний посібник  призначений  для працівників музеїв, науковців та 
колекціонерів. 
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І. ВИМОГИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ НАУКОВО УНІФІКОВАНОГО 
ПАСПОРТА НА ПАМ’ЯТКУ 

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

Наприклад: 
Білоцерківський  краєзнавчий музей – паспорт №  БКМ-10235; 
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 рада; 
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 фондів чи групи зберігання, до якого(ї) 
віднесено музейний предмет. 

Наприклад: 
Озброєння. 
6. Розділ 
Записується назва розділу відділу фондів. 

Наприклад:  
- холодна зброя 

7. Номер за книгою надходжень 
Записується порядковий номер, за яким предмет включено до книги 
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надходжень. Шифр книги надходжень і номер наносяться на предмет. 
Наприклад: 
КН-39079. 

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. № О–595. 
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. Шифр спеціальної інвентарної 
книги і номер наносяться на предмет. 

Наприклад: –– 
10. Старі інвентарні номери 
Записуються усі 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: 
№ 9111. 
13. Дата введення в ІС 
Записується дата введення інформації до Інформаційної системи: число, 
місяць, рік. 

Наприклад: 
20.02.2014. 
14. Номер негатива 
Записується  порядковий номер негатива за інвентарною книгою обліку 
негативів. Шифр інвентарної книги і порядковий номер наносяться на 
негатив. 

Наприклад: – 
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15. Фото 
Уміщується кольорова фотографія предмета розміром 9 х 13 см. Крім 
того, у паспорт може вкладатися фото предмета або його частин у різних 
ракурсах. Фотографія наклеюється з чотирьох сторін клеєм ПВА, 
розчиненим у воді. 

 
16. Топографічний шифр 
Записується місцезнаходження предмета: експозиція, зал, вітрина,  
фондосховище,  шафа, ящик, полиця. 

Наприклад: 
Фондосховище №8 (або експозиційний зал «Друга світова війна», вітрина №1.) 
17. Назва 
Записується, 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: 
Штик-ніж до  АК –74 (автомату Калашникова), зразок 1974 р; 
18. Автор або виробник  
Записуються прізвище, ім’я, по батькові (по змозі – повністю) і дати життя 
автора (конструктора, майстра при декоративному оздобленні та ін.) і 
виготовлювача, якщо предмет серійно випущений на вимробництві. 

Наприклад: 
Іжевський машинобудівний завод 
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 (рік, вік, 
період і т.ін.). Якщо предмет або предмети, які складають комплекс, 
датуються кількома датами, то в  полі перераховуються послідовно всі 
дати через кому. 

Наприклад: 
СРСР, 1974 р., Іжевський машинобудівний завод. 
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20. Час і місце виявлення 
Зазначаються час і місце виявлення предмета. 

Наприклад: 
2013 р., Україна, Київська область, м Біла Церква, провулок Академічний, 3, 
кв. 110, Косоротов Василь Васильович.  
21. Час і місце побутування 
Зазначаються  час (роки, століття) та місце (країна, місто, територія), де 
предмет побутував до його надходження в музей. 

Наприклад: 
1974–2013 р., Україна, Київська область, м Біла Церква, провулок 
Академічний, 3, кв. 110, Косоротов Василь Васильович.  
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 Косоротов Василь Васильович – голова 
Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).  
23. Спосіб надходження 
Зазначається  перекресленням відповідного прямокутника. 

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

Наприклад: 
акт прийому № 31 від 26.02.2014 р., акт дарчий № 35 від 05.11.2013 р. 
Протокол ФЗК №2 від 06.02.2014 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 
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  
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26. Типологія 
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” 
(вогнепальна , холодна, метальна, війсьвове спорядження).  

Наприклад: 
холодна зброя 
27. Кількість 
Заповнюється один паспорт на кожний предмет. В окремих випадках 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: 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 усі види матеріалів, які були використані при створенні 
(виготовленні) предмета та його складових частин. Першим зазначається 
матеріал, який переважає. 

Наприклад: 
Метал, шкіра, пластмаса – бакеліт. 
30. Техніка 
Указуються усі види техніки, у яких виконано предмет. Першою 
зазначається техніка, яка переважає. При потребі наводяться особливості 
техніки виконання окремих частин, способи і прийоми декорування 
заводське, кустарне та ін.). 

Наприклад: 
заводське виробництво. 
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 
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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 предмета, який починається  з визначального 
слова. 

Наприклад: 
Штик-ніж до АК-74 (автомату Кадашнікова) (зразок 1974 року) – метал – 
сталь, пластмаса-бакеліт, шкіра, форма прямокутно – видовжена, 
складається із клинка, рукояті та чохла. Клинок штик-ножа однолезовий, 
лезо гладеньке, спуск неширокий, чіткий, з одного боку, підйом клинка 
плавний, бойовий кінець – вістря дволезове. Обух майже прямий, частково 
має з одного боку зубчасту насічку, що дозволяє використовувати штик-ніж, 
як пилку, скіс обуха різкий, загострене лезо. В передній частині клинка – 
прямокутний отвір для технічних цілей та для кріплення штик-ножа в 
піхвах. Хрестовина потовщена, пофарбована в чорний колір, виступає за 
лезо, в верхній частині закінчується гачком, знизу велике кільце для 
кріплення в автоматі. Рукоять всадна, суцільнолита, вставлений хвостовик 
леза, колір коричневий, спинка рівна, брюшко має паз. Головка рукояті 
металева, колір чорний, кріпиться на шурупі, має паз та пружинне 
кріплення з внутрішнім розташуванням спіральної пружини для кріплення 
в автоматі. Піхви сталеві, пластинчасті, по всій довжині, за виключенням 
верхівки, покриті пласгмассло накладкою коричневого кольору, поверхня 
якої з боків має по два опуклі повздовжні жолобки. Верхівка фігурно – 
трикутна, металева, з пристосуваннями (виємкою та накладками) для 
кусачок. З протилежного боку закріплений карабін із підвісним шкіряним 
ременем чорного кольору, на шпеньку для кріплення на поясі. Штампи та 
клейма: на рукояті (біля хрестовини) та піхвах (поруч з верхівкою) 
маркування виробника (Іжевський машинобудівний завод) – вертикальна 
стріла з оперенням, яка вписана в трикутник; на піхвах в тісті: цифра 5 
(номер літейних форм), на рукоятці цифри – 678 на піхвах біля верхівки – 
619 (індифікація штик-ножа). 
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 
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короткі відомості біографічного характеру (професія, місце проживання та ін.). 
Відомості про автора, виготовлювача, фондоутворювача до поля не 
заносяться. 
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: 
Косоротов В.В. – учасник війни в Афганістані 1980–1981 рр., замполіт 1-ої 
роти, 449-го автомобільного батальйону. З 2004 р. – голова 
Білоцерківської міської громадської організації Української Спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)    
35. Додаткові відомості 
Записується інформація, яку не можна занести до жодного з полів. 

Наприклад:  
Штик-ніж використовувався до автомата  Калашникова, холодна зброя – 
ріжуча та колюча, технічний ніж та ножиці – кусачки для пере різання 
дроту.  
36. Стан збереження 
Дається характеристика стану збереження музейного предмета за схемою: 
без пошкоджень, задовільний, незадовільний.  
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 – осипи, прориви, тріщини, 
сколи  та ін., то стан збереження зазначається як "незадовільний", 
причому вказуються місця і  розміри пошкоджень.  

Наприклад: 
потертості, подряпини;    
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: 
профілактичний огляд 
38. Можливість транспортування 
Визначає фондово-закупівельна комісія і реставраційна рада музею. У 
полі перекреслюється один з прямокутників. 

Наприклад: 
так       
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39. Кількість фотографій 
Наприклад: –– 

40. Вартість оціночна  
Заноситься оціночна вартість музейного предмета в гривнях. При 
встановленні оціночної вартості предмета слід керуватися Інструкцією 
про порядок визначення оціночної та страхової вартості пам’яток 
Музейного фонду України, що затверджена наказом Міністерства 
культури і мистецтв України від 13.07.98 № 325, а також методичними 
рекомендаціями з цього питання. 

Наприклад:  
50 грн. 
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 «Друга Світова війна», 2-й поверх  
43. Звіряння наявності 
Поле заповнюється з посиланням на документи. Зазначаються дати актів 
усіх звірянь наявності предметів з фондово-обліковою документацією 
музею.  

Наприклад: –– 
44. Бібліографія 
Записуються бібліографічні  відомості про музейний предмет у 
загальноприйнятій формі (публікаціях та ін.). 

Наприклад: 
Інтернет ресурс –  http://www.ak-info.rU/joomla/index.php/devices/l 
45. Архівні матеріали 
Указуються науково-дослідницькі праці, які зберігаються в архіві музею, а 
також матеріали з архівних установ, у яких йдеться про предмет. 
 Наприклад: –– 
46. Відповідальні 
Склав: старший науковий співробітник відділу історії, хранитель групи 
«Озброєння» Іващенко О. А.  
Завідувач фондами  Малишева Л.П. 
Затвердив: заступник директора з наукової роботи Петренко В.В. 
Підписи.  
25.02.2014 р. 
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ІІ. ОБЛІК. ОСНОВНІ ТА ДОПОМІЖНІ ФОРМИ ОБЛІКУ 
 
Порядок обліку та збереження цінностей, у т. ч. вогнепальної, холодної, 
метальної та інших видів зброї регламентується наступними 
документами: 

- Інструкцією з організації обліку музейних предметів №580 від 
21.07. 2016.  

- Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 
обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і 
холодної зброї та вибухових пристроїв. 

Державний облік експонатів зброї здійснюється у певній послідовності, 
яка включає такі основні етапи: 
1. Первинний облік – складання актів прийому та реєстрація в Книзі 
вступу постійних чи тимчасових надходжень. Зброю можна брати на 
облік лише з дозволу органів внутрішніх справ (Дозвільної системи 
МВС) в день надходження до музею. Вся вогнепальна зброя повинна 
бути приведена в стан, що виключає можливість її бойового 
використання; цей процес необхідно оформити документально. 

Вибухові предмети (міни, снаряди, металеві ядра з пороховим 
зарядом, патрони, бойові гранати тощо) збирати і зосереджувати в 
музеях – у фондосховищах та в експозиції – без попереднього 
обстеження їх спеціалістами військових саперних частин та 
документального оформлення безпеки їх використання суворо 
забороняється. Випадки вилучення з музейних сховищ та експозиції 
вибухонебезпечних предметів військовими спеціалістами спільно з 
працівниками Дозвільної системи МВС повинні бути оформлені 
документально – Актами вилучення, на основі яких проводиться 
списання музейних предметів з облікової фондової документації. 

Переміщення предметів, які підлягають під визначення «Зброя» з 
фондосховищ до експозиції відбувається на загальних підставах, 
прийнятих у конкретному музеї: заявка завідувача експозиційним 
відділом на ім’я директора музею, резолюція директора, яка одночасно 
є дозволом на  видачу або забороною видачі, Акт видачі за підписами 
відповідальних осіб: головного хранителя і зберігача відповідної 
фондової групи. 
2. Інвентаризація експонатів, тобто їх наукова реєстрація має на меті 
вивчення кожного експоната, розкриває його конкретну музейну 
цінність – наукову, історичну, меморіальну. Наслідки наукового 
опрацювання предмета заносяться до інвентарної картки (паспорта) та 
інвентарних книг. 
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Якщо предмети вогнепальної зброї надходять у комплектах 
(наприклад, дуельні пістолети), то вони реєструються під одним 
інвентарним номером і заголовком; кожен предмет комплексу 
записується через дріб. 

У всіх інших випадках груповий запис предметів зброї не 

допускається. 
На зразках зброї шифр інвентарної книги та інвентарний номер 

наноситься безпосередньо на предмет стійкою фарбою і дублюється 
підвісною біркою з належними обліковими позначеннями. 

3. Допоміжними формами обліку експонатів зброї є: 
- топографічні описи на усі місця зберігання предметів зброї 
(стелаж, полиця; шафа, полиця, коробка; сейф, полиця або стояк 
тощо); 
- топографічні списки на всю фондову групу в порядку інвентарних 
номерів; 
- довідково – тематичні картотеки, в яких предмети розподіляються 
за видами в порядку їх номерів або за хронологією виготовлення і 
побутування. 

4. Звірка наявності експонатів зброї проводиться один раз у квартал 
спільно з відповідальними працівниками дозвільної системи МВС. 
Результати перевірки викладені в «Актах перевірки об’єкту дозвільної 
системи». Дозвіл відділу контролю за обігом у сфері дозвільної системи 
Управління Привентивної дільності ГУНП в Київській області на  право 
зберігання вогнепальної та холодної зброї видається музею один раз  на 
три роки. 

Державні музеї, що знаходяться в районах області, усі  питання, 
пов’язані зі зберіганням та експонуванням зброї у своїх експозиціях, 
повинні вирішувати з відповідними органами у районних відділах 
внутрішніх справ. 

Підставою для надання дозволу музеям на приймання вогнепальної  
зброї є наступний блок документів: 
-  клопотання директора музею органам дозвільної служби Міністерства 
внутрішніх справ України, у якому зазначаються кількість одиниць 
зброї, що передається до музею, номер документа та термін дозволу 
на зберігання зброї; 

- акт про придатність приміщення, де зберігається зброя, який   
складається комісією з представників органів Міністерства 
внутрішніх справ, пожежного нагляду та музею; 

-   наказ директора про призначення особи, відповідальної за придбання 
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та зберігання зброї (прізвище, ім’я та по батькові, дата, місце 
народження та проживання), довідка (висновок) медичної установи 
(ЛКК), що така особа за станом здоров’я може виконувати цю роботу, 
сертифікат про проходження профілактичного, наркологічного 
огляду на відсутність протипоказань до виконання вказаних 
функціональних обов’язків; 

- копія документа на одержання (придбання) зброї та бойових припасів; 
- платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг, пов’язаних з 
видачею дозволу на придбання зброї. 
Музеям на громадських засадах, які знаходяться в районах області 

або у сільській місцевості, не обладнаних протипожежною і охоронною 
сигналізацією, зберігати та експонувати вогнепальну, холодну, метальну 
зброю, боєприпаси забороняється. 
 

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 з металу у приміщеннях з 
підвищеною вологістю забороняється. Порушення норм температурно-
вологісного режиму у бік сухості для металів, у т. ч. зброї 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. 

Зброя має зберігатись в окремих приміщеннях, обладнаних 
автоматичною охоронно-пожежною сигналізацією; на вікнах потрібно 
встановити металеві грати, двері оббити залізом. Предмети зброї 
необхідно розміщувати в спеціальних металевих шафах або сейфах. Тип 
обладнання повинен відповідати розмірам предметів; бажано, щоб кожен 
предмет невеликого розміру мав своє «гніздо». 

Шафи для зберігання зброї повинні бути металеві, або дерев’яні, 
оббиті металом; до них має бути підключена локальна сигналізація; вони 
мають бути постійно опечатаними. 

В експозиційних залах до кожного експоната зброї має бути 
підведена локальна сигналізація; вітрини – закриті й опломбовані. 
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Вогнепальна зброя, яка зберігається та експонується в музеях, 
повинна бути приведена у повну небоєздатність. Ця робота здійснюється 
за погодженням з органами МВС. Казеннозарядна нарізна зброя, 
виготовлена після 1870 р., має бути просвердлена збоку в казеннику. 
Діаметр свердла – 5 мм. Отвір не повинен пошкодити клеймо. У 
пістолетах і револьверах отвір просвердлюється знизу в стволі. Сверління 
проводиться під накладками стволів або кожухів. 

Пломбування сейфів, приміщень фондосховищ, де зберігається 
вогнепальна та холодна зброя, та опечатування в експозиційних залах 
проводиться матеріально відповідальними особами: головним хранителем, 
хранителем фондової групи, завідувачем експозиційного відділу. Пломби і 
печатки можуть бути зняті тільки вищезгаданами особами або у їх 
присутності. 
 

ІV. НАУКОВИЙ ОПИС 
 

Складання наукового опису в науково-уніфікованому паспорті п. 33 
починається з точного визначення предмету і його призначення. 
Наприклад, опис пістолета (зразок вогнепальної зброї): 

- за призначенням  пістолет  може бути: дуельний,  сідельний, дорожний, 
кишеньковий, дамський тощо 

- за кількість стволів: одноствольний, двоствольний 
- за приналежністю до родів військ: піхотний, кавалерійський, міліцейський 
- за ранговою ознакою: солдатський, офіцерський. 

Слід також подати прізвище конструктора системи та рік введення 
на озброєння. Правильний опис зразка вогнепальної зброї передбачає 
знання її складових частин. 

Опис пістолета або рушниці ведеться за схемою ствол – замок – 
прибор – ложа (приклад). 
1. Ствол. 

Опис ствола починається з визначення матеріалу, з якого цей ствол 
виготовлений. Наприклад: залізо або сталь, бронза, дамаська сталь; 
воронування чорне або синє. 

За формою ствол може бути круглим, гранчастим або комбінованим; 
якщо ствол гранчастий – вказуємо кількість граней; якщо комбінований – 
довжину кожної частини і кількість граней. 

При опису двоствольної зброї необхідно вказати, в який площині  
спарені стволи – вертикальній чи горизонтальній. 

Ствол може бути гладкими або нарізним; нарізи можуть бути прямі або 
гвинтові. 
Прицільні пристосування у пістолетів: мушка, приціл, прицільна  канавка. 

Мушка може бути прямокутна, зерновидна, грибовидна, призмовидна, 
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півкругла та ін.; виготовляється з заліза, латуні, срібла; іноді кріпиться не 
безпосередньо до ствола, а до основи, яка вставляється у поперечний паз 
або приварюється до ствола. 

Приціл має форму прямокутного прорізного щитка. Приціл на 2–3 
дистанції складається з 2 або 3-х щитків, один з яких нерухомий, інші – 
підйомні. 

Прицільна канавка – повздовжнє заглиблення на хвостовій лопаті, 
найчастіше овальне або мигдалевидне у плані – часто зустрічається в 
пістолетах Сходу. 

Ствол може мати клейма і написи. Якщо їх неможливо точно 
визначити і описати, то необхідно зробити на полі паспорта точне 
зображення або фото. 

Клейма і написи повинні бути внесеними в опис з максимальною 
точністю. Написи можуть бути вирізьбленні, витравлені, таушовані. 
Таушування – спосіб оздоблення, при якому метал вставляється в інший 
метал (інкрустування). Таушування може робитися золотом, сріблом, 
міддю, латунню. 

Стволи можуть прикрашатись орнаментом – рослинним, тваринним, 
геометричним; за способом виконання – гравірованим, травленим, 
таушованим, напаяним; за використанням матеріалу – золоченим, 
латунованим, срібленим тощо. Орнамент може покривати весь ствол або 
окремі його частини. 
2. Замок 

За типами розрізняються: гнотовий, кремінно-колісцевий, кремінно- 
ударний та капсульний замки. В музеях, як правило, зустрічається 
вогнепальна зброя з двома останніми типами замків. В описі потрібно 
звернути увагу на клейма, написи, дати, малюнки, орнаментику, форму 
курка. 
3. Прибор 

У поняття «прибор» входять: бокова дошка, погон, шомпольна 
обоймиця, піддон, спускова скоба, шомпол. При його описі доцільно 
обмежитися визначенням матеріалу, а складові частини треба описувати 
разом з ложею. 
4. Ложа 

Ложа виготовляється з дерева; якщо є можливість, визначається його 
порода. Іноді ложа виготовляється з кістки або металу. Часто 
прикрашається різьбленням або інкрустуванням; необхідно вказати на 
характер орнаменту. 

Опис рушниці проводиться за такою ж схемою, є лише деяка 
відмінність у термінології, наприклад, пістолет не має приклáда; термін 
«піддон» замінюється терміном «затилок» або «затильник». 
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ПІСТОЛЕТ КРЕМІННО-УДАРНИЙ 
 

 

РУШНИЦЯ КРЕМІННО-УДАРНА 
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V. ЗРАЗКИ ІНВЕНТАРНОГО ОПИСУ ПРЕДМЕТІВ ЗБРОЇ 
 

Зброя вогнепальна 
 
І. Аркебуза мисливська 

Ствол 8-мигранний, нарізний на сім гвинтових нарізів, що роблять 
¾ повного оберту. У паз дульної частини врізана продовгувата латунна 
мушка на такій же основі, краї основи насічені. Ближче до казни 
прикріплено прорізний приціл. На казні клеймо, у сріблі. Ствол 
кріпиться до ложі шпильками і гвинтом хвостової лопаті. Замок 
колісцевий нюрнберзького типу, потаємний. Курок із ручкою. На 
замочній дошці літери М. Д. Кришка полиці висувна. Прибор латунний. 
Бокова дошка ажурна, гравірована. Ложе дерев’яне, суцільно вкрите 
рельєфно різьбленим рослинним орнаментом. Ців’я з роговим 
наконечником доходить до дульного зрізу, має шомпольну канавку і три 
обоймиці. Приклад п’ятигранний, типу «оленяче копито», із опущеною 
«щокою», на якій вирізьблено зображення мужчини в тюрбані, з 
прапором; біля нього олень. На верхній грані – гніздо під великий 
палець із фігурною оббивкою. На нижній грані в картуші вензель. 
Справа – гніздо, закрите рухомою кришкою. Спускова скоба арфовидна, 
з трьома заглибленнями під пальці. Спусковий гачок із шкелером. 
Шомпол залізний, із роговою голівкою. 

 

ІІ. Пістолет 
Ствол воронований, круглий, при казні оброблений 10-ма гранями, 

три з  яких – у вигляді коротких доріжок; середня позначена літерами 
«MS». На дульній частині - срібна зерновидна мушка. Ствол кріпиться до 
ложі гвинтами хвостовика, хвостової лопаті та двома шпильками. На 
хвостовій лопаті – прорізний  приціл. Замок з полірованої сталі, кремінно-
ударний, французького батарейного типу. На замочній дошці 
вигравірувано напис «MEIDINGER/STOOKHOLM»; курок і дошка 
орнаментовані. Прибор срібний. Ложа горіхова. Ців’я з роговим 
наконечником доходить до дульного зрізу, має шомпольну доріжку, гніздо 
і дві обоймиці. Рукоятка з грушовидною голівкою, на ній вирізьблена 
цифра 8. На піддоні монограма з   літер «JL» під короною. Спускова скоба 
овальна. Спусковий гачок прямий. Шомпол дерев’яний, з роговою 
голівкою. 
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ІІІ. Гвинтівка системи Мосіна зразка 1891/1930 рр. 
Ствол круглий, нарізний на 4 гвинтові нарізи. На дульній частині 

циліндрична мушка з круглим намушником. Ближче до казенної частини – 
секторний приціл із пересувним хомутиком має поділки від 1 до 20, на 
патроннику заводське клеймо у вигляді п’ятикутної зірки із стрілою 
всередині, дата випуску – 1937, заводський номер – 5734 (повторюється на 
затильнику) та випробувальні клейма 6, ІІ. На казенну частину нагвинчено 
ствольну коробку. Згори ствол закритий дерев’яною ствольною 
накривкою; кріпиться до ложі двома ложовими кільцями і гвинтом. Затвор  
поздовжньо – ковзний, з  поворотом, позначений заводським  номером 
«9559». Ложа дерев’яна. На затильнику вибито глибоке нечітке клеймо у 
трикутнику. Магазинна коробка плоска, трикутна, позначена номером 
«ЯК 1675». Багнет 4 – гранний, позначений номером У 45810. 

 

ІV. Пістолет – кулемет системи Шпагіна зразка 1941 р. (ППШ). 
Ствол круглий, нарізний на 4 гвинтові нарізи. Розміщений у 

ствольній коробці, передня частина якої являє собою прорізний кожух, а 
задня – кришка затворної коробки. Спереду кожух скошений. На ньому 
закріплені мушка з намушником, а на задній частині коробки – цілик. 
Затвор ковзний; на його рукоятці змонтовано запобіжник. Ствольна 
коробка позначена клеймом: 1944 (дата випуску), НС 7236 (заводський 
номер, повторюється на приклáді, хвості затворної коробки, спусковій 
скобі) і літери УЧ. Ложа дерев’яна, фарбована у коричневий колір. У 
приклáді – гніздо для приналежності, закрите відкидною кришкою, 
змонтованою у затильнику. Спускова скоба плоска у перерізі. Перед 
спусковим гачком – важіль переводника на автоматичний вогонь. Магазин 
дисковий, коробчастий, змінний, на 71 патрон. Металеві деталі 
оксидовані. 
 

V. Гармата – піщаль бронзова 
Артилерійська довгоствольна вогнепальна зброя з пологою 

траєкторією, призначена для ураження живої сили і бойової техніки 
противника, руйнування оборонних споруд тощо. Тіло гармати багато 
орнаментоване по поясках-фризах. Дельфіни чеканної художньої 
роботи. На казенній частині, перед запальним  отвором розміщено 
напис слов’янською в’яззю: «Слита пищаля при царе Михаиле 
Федоровиче всея Руси лета 7126/1618). Мастер Григорий Наумов». 
Відлита на Московському Гарматному дворі. Калібр 53 мм, загальна 
довжина 221 см, довжина цапфи 5,5 см, діаметр цапф – 5,5 см. 
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Опис гільзи 

 
 

 
 

Гільза від унітарного патрона 5,45 х 39 мм до стрілецької зброї 
(автомат АК – 74, автомат АКС – 74У, ручний кулемет РПК – 74) – метал 
кольоровий, цільновиготовлена, форма пляшкоподібна, порожниста. 
Денце круглої форми, пласке, по центру капсульне гніздо (запальний 
елемент), в центрі слід від бойка. На денці маркування : 270 – шифр 
завода виробника, 83 – дата виготовлення. Корпус - стакан циліндричної 
форми, стінки високі, гладенькі; скат конічний, коротенький; дульце 
циліндричне, верхній зріз рівний; в донній частині проточка із закраїнкою. 
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Холодна зброя 

Пояснення термінів (назв окремих частин і видів холодної зброї): 
Багнет (штик, штик-ніж) – колюча клинкова холодна зброя у вигляді 
ножа або наконечника колючої древкової холодної зброї. Примикається до 
ствола вогнепальної зброї. Може бути зйомним або відкидним. 
Різновиди: 

- багінет – архаїчний штик у вигляді тесака, який вставляється до 
ствола рушниці. Може бути в ножнах (орнаментованих зовні), з 
орнаментованим череном; 

- штик голчастий – три – або чотиригранний, розрахований на 
кóлючий удар; 

- штик-лопата – двогострий (двосічний) клинок у вигляді штикової 
лопати; 

- штик-ніж – ніж, армійська зброя, примикається до ствола 
вогнепальної зброї. 

 
Бебут – вид кинджала з вигнутим клинком. 
Булава – ударна проста ручна холодна зброя, має грушовидну або круглу 
головку, насаджену на руків’я. В українських і польських гетьманів, 
козачих отаманів, турецьких полків виступала в ролі символа влади. 
Булава з кам’яною головкою з’явилась в епоху неоліту. 
Вістря – загострений кінець клинка в клинкової зброї і наконечника у 
древкової холодної і метальної зброї. 
Гарда – пристрій на клинковій холодній зброї, частина ефеса, захищає 
кисть руки від удару. Складається з дужок, щитка, чашки, перехрестя і 
хрестовини. Гарда буває проста і складна. У складній гарді задіяні всі 
елементи. Проста гарда складається з дужки і хрестовини. 
Головка – навершя черена шаблі, палаша, шашки та інших видів 
клинкової зброї. 
Голомень – плоский бік клинка. 
Гравіровка – техніка нанесення малюнка на тверді матеріали. 
Грань – виступ уздовж клинка, внаслідок чого клинок набуває форми 
ромба  або трикутника. 
Дол – продольне заглиблення на клинку або наконечнику, яке служить 
для зменшення ваги і посилення міцності. Клинок може мати один або 
кілька долів, або не мати їх зовсім. Якщо долів є кілька, то для позначення 
менших і вужчих долів вживається слово «долик». «Кровостік» – 
неправильна назва дола. 
Древко – частина древкової холодної зброї. Складається з власне древка і 
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підтока. Руків’я древкової зброї. 
Дужка – елемент гарди у вигляді металевої частини між навершям і 
клинком, призначений для захисту руки. 
Єлмань – потовщення на кінці клинка шаблі, яке переходить у вістря. 
Служить для підсилення удару. 
Клеймо – знак майстра або майстерні, яка виготовила той чи інший вид 
зброї.  
Клейнод – зброя, яка була символом влади у польських та українських 
гетьманів, козацької старшини. Як клейноди використовувались булави, 
перначі, палиці. 
Клинок – робоча частина клинкової холодної зброї, якою наноситься 
удар, різноманітна за формою, розміром і вагою. 
Кинджал – колюча клинкова холодна зброя, яка застосовується в 
рукопашному бою. Складаться з короткого клинка і черена. 

Різновиди: бебут, дага, кортик. Носиться в ножнах. Черен може бути 
з різних матеріалів: кістки, латуні тощо. Часто орнаментований 
травленням, таушуванням тощо, з написами і клеймами. 
Лезо – гострий бік (робоча частина) клинка. Робоча частина наконечника 
рублячої, рублячо-колючої, колючої і сокировидної холодної зброї. 
Маскарон – декоративний елемент у вигляді голови людини або тварини.  
Меч – рубаюча клинкова холодна зброя з двосічним клинком (рідше 
однолезовим), з хрестовиною, череном і навершям, ковальської роботи. У 
давні і середні віки дуже важливий вид холодної зброї. Має дуже багато 
різновидів; на наших землях найбільш відомий акінак – скіфський 
короткий меч; у різних народів мечі розрізнялись за формою, вагою і 
величиною. 
Муфта – кільце, яке охоплює піхви, з допомогою якого піхви кріпляться 
до портупеї або пояса. 
Навершя – набалдашник на кінці черена меча; іноді називається 

головкою. 
Накладка –декоративна або зміцнювальна пластина з металу, кістки або 
інших матеріалів, яка іноді покриває основу холодної зброї. 
Наконечник – робоча частина холодної зброї, яка служить для нанесення 
удару. Складається з пера, шийки, яблука і тульї. 
Нижня частина піхов холодної зброї. 
Ніж – універсальна клинкова ріжуча холодна зброя, складається з черена 
(руків’я) і короткого клинка. Надзвичайно велика різноманітність форм і 
різновидів за призначенням. 
Обмежувач – найпростіший варіант гарди у вигляді пластини. 
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Оклад – декоративна обробка дорогоцінними металами, дорогоцінним 
камінням та іншими матеріалами різних частин холодної зброї, а також 
піхов. 
Окуття – підсилення, зміцнення різних частин зброї металевими 
пластинами або кільцями. 
Палиця – проста ручна ударна холодна зброя у вигляді дубини з шипами 
або металевими накладками. 
Перехрестя – стрілка, розташована в центрі хрестовини, перпендикулярно 
до неї, частина гарди. Служить для захисту руки, посилення основи 
клинка, іноді використовується як пастка для зброї противника. 
Перо – вістря наконечника кóлючої древкової холодної зброї. Металеве 
ребро на робочій частині пернача (шестопера, буздихана). 
Пернач (шестопер, буздихан) – старовинна холодна зброя; символ влади 
козацької старшини (полковника). Складається з металевої або 
дерев’яної палиці, яблука з шістьма або більше перами, насадженими на 
руків’я. Кожне перо зсередини таушоване жовтою латунню двома 
орнаментальними елементами: зображенням дельфіна і тризубом. Пера 
виготовлені способом художньої ковки з гострими робочими 
закінченнями. 
Підток – залізне окуття на п’яті древка, яке служить для упору в землю. 
Піхви – футляр для клинка холодної зброї. 
Портупея – перев’язь, на якій носять холодну клинкову зброю. 
П’ята – кінець древка у древкової холодної зброї, до якого кріпиться 
підток.  
Руків’я – частина ударної холодної зброї, яка призначається для 
утримання зброї в руці. Черен ножа та іншої клинкової холодної зброї. 
Таушування – інкрустація одного металу іншим, як правило, більш 
дорогоцінним. 
Тулья (наголовок, насад) – трубка наконечника кóлючої древкової 
холодної зброї, призначена для насаджування на древко. 
Тесак – рубляче-кóлюча клинкова холодна зброя з прямим, рідше 
викривленим* широким укороченим клинком і гардою з прямою 
хрестовиною. Клинок однолезовий або двосічний*. Саперні тесаки на 
тупій площині іноді мають зазубрини (пилку)*. 
Тупиця – незагострена, протилежна лезу сторона клинка. 
Хрестовина – поперечна пластина між череном і клинком, частина гарди 
у клинкової холодної зброї. 
Черен – частина клинкової холодної зброї, призначена для утримання її в руці  
Шабля. Холодна клинкова зброя з загнутим однолезовим клинком, 
хрестовиною, перехрестям і череном з загнутою головкою. 
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Може мати темляк – петлю з китицею на руків’ ї, у яку просовують ручку 
під час користування зброєю. 

Може мати гарду – металевий щиток випуклої форми на руків’ ї 
шпаги, рапіри або дужку на руків’ ї шаблі, шашки для захисту руки. 

Може знаходитись у ножнах – захисному футлярі, часто 
дерев’яному, обтягнутому шкірою, іноді орнаментованому, з петлями на 
увігнутій стороні для кріплення до пояса. 

Може мати клеймо і написи на хрестовині, лезі. 
Хрестовина і перехрестя може бути виготовлене з іншого металу 
(наприклад, латуні). 
Шийка – найтонша частина між тулією (наголовком) і пером на 
наконечнику кóлючої древкової холодної зброї. 
У меча – місце з’єднання навершя з череном. 
Шпага – рублячо-колюча клинкова холодна зброя з прямим однолезовим 
або двосічним плоским або трикутним клинком з увігнутими гранями, 
захисною гардою і руків’ям, часто з темляком з мішури. 

Невід’ємний атрибут мундира цивільних чиновників у ХІХ столітті 
(до 1917 р.), а також студентів. 
Гарда і руків’я могли мати різноманітну прорізну або з суцільної пластини 
форму, з вензелями і клеймами. Орнаментованими могли бути і ножни. 
Щиток – елемент гарди у вигляді випуклої металевої пластинки, яка 
кріпиться між навершям і хрестовиною з зовнішнього боку черена. 
Яблуко – робоча частина булави; інша назва – головка. 
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ШАБЛЯ 
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ШПАГА 

 
Метальна зброя 

 
Граната (лимонка) – метальний снаряд, начинений вибуховою 
речовиною і оснащений вибуховим пристроєм. Метається з допомогою 
мускульної сили. 
 
Кільце – кільце, яке утримує бойок від удару по капсолю детонатора 
ручної гранати. 
Оболонка (сорочка) – металева оболонка ручної ганати, нарізана на 
ромби, та інші геометричні фігури, що при вибуху дає велику кількість 
гострих осколків. 
 
Фітіль – шнур, при згоранні якого відбувається загорання вибухової або 
запалювальної суміші в снаряді (гранаті). 

 

 

 

 



 29 

 

ГРАНАТА 
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КЛЕЙМА І НАПИСИ НА ВОГНЕПАЛЬНІЙ ЗБРОЇ  
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КЗ КОР "Білоцерківський краєзнавчий музей» 
Адреса: 

09117, Київська обл., м. Біла Церква, Соборна площа, 4 
тел./факс (04563) 5-31-82, тел. (04563) 5-55-52. 

 
Сайт:  http://bkm.in.ua 

Email:  bts-museum@ukr.net 


