
Класіфікацыя музейных прадметаў па тыпах, відах і разнавіднасцях 

Беларуская мова Русский язык 

Тып Від Разнавіднасць Тип Вид Разновидность 

Выяўленчыя 

крыніцы 

скульптура станковая 

манументальная 

манументальна-дэкаратыўная 

дробная пластыка 

скульптура малых форм 

Изобразительные 

источники 

скульптура станковая 

монументальная 

монументально-

декоративная 

мелкая пластика 

скульптура малых форм 

Выяўленчыя 

крыніцы 

жывапіс станковы 

манументальны 

дэкаратыўны (1) Маецца на ўвазе 
дэкаратыўны роспіс прадметаў побыту, 
паколькі мастацкія музеі камплектуюць 
прадметы побыту з пункту гледжання іх 
мастацкага афармлення. У музеях іншых 
тыпаў прадметы побыту адносяцца да 
рэчавых крыніц, таму што яны маюць 
функцыянальнае прызначэнне, а 
дэкаратыўнасць - адна з іх уласцівасцей, 
мастацкая якасць формы. 

дэкарацыйны 

іканапіс 

дыярамна-панарамны 

мініяцюра 

Изобразительные 

источники 

живопись станковая 

монументальная 

декоративная (1) Имеется в 
виду декоративная роспись предметов 
быта, т.к. художественные музеи 
комплектуют предметы быта с точки 
зрения их художественного 
оформления. В музеях других типов 
предметы быта относятся к вещевым 
источникам, т.к. они имеют 
функциональное назначение, а 
декоративность - одно из их свойств, 
художественное качество формы. 

декорационная 

иконопись 

диорамно-панорамная 

миниатюра 

Выяўленчыя 

крыніцы 

графіка арыгінальная 

тыражная 

кніжная 

газетна-часопісная 

навукова-тэхнічная 

Изобразительные 

источники 

графика оригинальная 

тиражная 

книжная 

газетно-журнальная 

научно-техническая 



архітэктурна-будаўнічая 

картаграфія 

падрыхтоўчая (2) Да падрыхтоўчай 
графікі адносяцца: эскізы, накіды, 

замалёўкі. 

плакаты мастацкія 

станковая 

архитектурно-

картогршфия 

подготовительная (2) К 
подготовительной графике относятся: 

эскизы, наброски, зарисовки. 

плакаты художественные 

станковая 

Выяўленчыя графіка плакаты (3) Рэкламныя і інш. Изобразительные графика прикладная плакаты (3) Рекламные и др. 

крыніцы прыкладная источники 

календары календари 

маркі паштовыя марки почтовые 

камплекты марак комплекты марок 

канверты паштовыя конверты почтовые 

карткі паштовыя карточки почтовые 

папера паштовая бумага почтовая 

знакі паштовай аплаты знаки почтовой оплаты 

паштоўкі открытки 

этыкеткі этикетки 

тара тара 

афішы афиши 

экслібрысы экслибрисы 

Выяўленчыя 

крыніцы 

дэкаратыўна-

прыкладное 

мастацтва (4) У 
дадзеным выпадку 

"Дэкаратыўна-прыкладное 
мастацтва", як від 

"Выяўленчых крыніц", 
выкарыстоўваюць 
мастацкія музеі. 

прафесійнае 

традыцыйнае 

Изобразительные 

источники 

декоративно-

прикладное 

искусство (4) В данном 
случае "Декоративно-

прикладное искусство", как вид 
"Изобразительных источников", 

используют художественные 
музеи. 

профессиональное 

традиционное 



Пісьмовыя 

крыніцы 

дакументы актавыя (1) Маюцца на 
ўвазе прававыя дакументы. 

справаводныя 

асабістыя (2) У тым ліку ўзнагародныя 

дакументы ўстановам, прадпрыемствам, 

воінскім падраздзяленням. 

грамадска-палітычныя 

Письменные 

источники 

документы актовые (1) Имеются в виду 

правовые документы 

делопроизводственные 

личные (2) В том числе наградные 

документы организациям, 

предприятиям, воинским 

подразделениям. 

общественно-

политические 

Пісьмовыя 

крыніцы 

рукапісы (3) Рукапіс 
- тэкст, напісаны ад рукі,а 
таксама надрукаваны на 

пішучай машынцы. 

рукапісныя кнігі 

рукапісныя газеты 

рукапісныя часопісы 

аўтографы (4) Аўтографы -
уласнаручныя аўтарскія і аўтарызаваныя 

рукапісныя або машынапісныя тэксты: 

нотныя тэксты, паштоўкі, лісты з надпісамі і 

інш. 

Письменные 

источники 

рукописи (3) Рукопись -
текст, написанный от руки, а 

также напечатанный на 
пишущей машинке. 

рукописные книги 

рукописные газеты 

рукописные журналы 

автографы (4) Автографы -

собственноручные авторские и 
авторизованные рукописные или 
машинописные тексты: нотные тексты, 
открытки, письма с надписями и др. 

Пісьмовыя 

крыніцы 

друкаваныя 

выданні 

старадрукі 

кнігі 

брашуры 

буклеты 

часопісы 

газеты 

ліставыя 

тасерыстыка (5) Тасерыстыка -
карткі, талоны, купоны, кніжкі 

спажывецкія. 

паштоўкі (6) У дадзеным выпадку 

разнавіднасць "паштоўкі" 

выкарыстоўваюцца для апісання 

фотапаштовак. 

афішы (7) Маюцца на ўвазе 

тыражаваныя друкаваныя выданні. 

нотныя 

Письменные 

источники 

печатные издания старопечатные 

книги 

брошюры 

буклеты 

журналы 

газеты 

листовые 

тасеристика (5) Тасеристика -
карточки, талоны, купоны, книжки 

потребительские. 

открытки (6) В данном случае 

разновидность "открытки" 
используются для описания 
фотооткрыток. 

афиши (7) Имеются в виду 

тиражированные печатные издания. 

нотные 



Рэчавыя помнікі археалогія 

(археалагічныя 

помнікі) 

абутак 

адзенне, тканіны 

адходы вытворчасці 

астэалагічныя матэрыялы 

будаўнічыя матэрыялы і 

часткі будынкаў 

дробная пластыка 

зброя, рыштунак 

кафля 

кераміка 

музычныя інструменты 

падрыхтоўчыя матэрыялы 

прадметы культу 

прадметы побыту 

прызначэнне не вызначана 

прадукты жыццядзейнасці 

прылады працы 

транспартныя сродкі 

упрыгажэнні 

цацкі і прылады для гульняў 

шкло 

элементы дэкору 

Вещевые памятники археология 

(археологические 

памятники) 

обувь 

одежда, ткани 

отходы производства 

остеологические 

материалы 

строительные материалы 

и части строений 

мелкая пластика 

оружие, снаряжение 

изразцы 

керамика 

музыкальные 

инструменты 

подготовительные 

материалы 

предметы культа 

предметы быта 

назначение не определено 

продукты 

жизнедеятельности 

орудия труда 

транспортные средства 

украшения 

игрушки и 

принадлежности для игр 

стекло 

элементы декора 



Рэчавыя помнікі нумізматыка манеты 

скарбы манет 

зліткі плацёжныя (грыўны) 

жэтоны разліковыя 

Вещевые памятники нумизматика монеты 

клады монет 

слитки платёжные 

(гривны) 

жетоны расчётные 

Рэчавыя помнікі баністыка знакі грашовыя 

каштоўныя паперы 

боны (разліковыя квітанцыі) 

маркі непаштовыя 

квіткі латарэйныя 

Вещевые памятники бонистика знаки денежные 

ценные бумаги 

боны (расчётные 

квитанции) 

марки непочтовые 

билеты лотерейные 

Рэчавыя помнікі фалерыстыка ордэны 

медалі 

жэтоны 

знакі 

значкі 

плакеты 

стужкі (1) Да гэтай разнавіднасці 

адносяцца стужкі ордэнскія, ганаровага 

грамадзяніна і інш. 

планкі ордэнскія 

Вещевые памятники фалеристика ордена 

медали 

жетоны 

знаки 

значки 

плакеты 

ленты (1) К данной разновидности 

относятся ленты орденские, почетного 

гражданина и др. 

планки орденские 

Рэчавыя помнікі сфрагістыка пломбы 

пячаткі 

клеймы 

штампы 

матрыцы 

Вещевые памятники сфрагистика пломбы 

печати 

клейма 

штампы 

матрицы 

Рэчавыя помнікі зброя зброя агнястрэльная 

зброя халодная 

Вещевые памятники оружие оружие огнестрельное 

оружие холодное 

Рэчавыя помнікі узбраенне ахоўнае баявыя нагалоўі Вещевые памятники вооружение 

защитное 

боевые наголовья 



баявыя пакрыцці тулава 

шчыты 

боевые покрытия 

туловища 

щиты 

Рэчавыя помнікі боепрыпасы боепрыпасы артылерыйскія 

боепрыпасы інжынерныя 

боепрыпасы стралковыя 

Вещевые памятники боеприпасы боеприпасы 

артилерийские 

боеприпасы инженерные 

боеприпасы стрелковые 

Рэчавыя помнікі вайсковы 

рыштунак і 

атрыбутыка 

знакі апазнавальныя 

знакі адрознення 

ваеннаслужачых 

індывідуальная вайсковая 

экіпіроўка 

спецыяльны вайсковы 

рыштунак 

Вещевые памятники военное снаряжение 

и атрибутика 

знаки опознавательные 

знаки различия 

военнослужащих 

индивидуальная военная 

экипировка 

специальное военное 

снаряжение 

Рэчавыя помнікі адзенне цывільнае 

форменнае вайсковае 

форменнае грамадзянскіх 

устаноў 

школьнае 

спартыўнае 

спецыяльнае 

народны касцюм 

тэатральна-сцэнічны касцюм 

служыцеляў культу 

галаўныя ўборы 

абутак 

аксесуары 

Вещевые памятники одежда гражданская 

форменная военная 

форменная гражданских 

учреждений 

школьная 

спортивная 

специальная 

народный костюм 

театрально-сценический 

костюм 

служителей культа 

головные уборы 

обувь 

аксессуары 



упрыгажэнні 

дзіцячае 

фурнітура 

украшения 

детская 

фурнитура 

Рэчавыя помнікі тканіны народныя 

дэкаратыўныя 

культавыя 

прамысловыя 

Вещевые памятники ткани народные 

декоративные 

культовые 

промышленные 

Рэчавыя помнікі вексілалогія флагі (1) Да разнавіднасці "флагі" 

адносяцца: арыфламы, вымпелы, гюйсы, 

значкі, транспаранты, флюгеры. 

сцягі (2) Да разнавіднасці "сцягі" 

адносяцца: харугвы, штандары. 

нашыўкі 

эмблемы 

вексілалагічныя 

прыналежнасці (3) Да разнавіднасці 
"вексілалагічныя прыналежнасці" 

адносяцца: касіцы, кутасы, навершы. 

Вещевые памятники вексиллология флаги (1) К разновидности "флаги" 

относятся: орифламмы, вымпелы, 

гюйсы, значки, транспаранты, 

флюгеры. 

знамёна (2) К разновидности 
"знамёна" относятся: хоругви, 

штандарты. 

нашивки 

эмблемы 

вексиллологические 

принадлежности (3) К 
разновидности "вексилологические 
принадлежности" относятся: косицы, 
кисти, навершия. 

Рэчавыя помнікі мэбля хатняга карыстання 

грамадскага карыстання 

культавая 

Вещевые памятники мебель домашнего пользования 

общественного 

пользования 

культовая 

Рэчавыя помнікі музычныя 

інструменты 

самагучныя 

струнныя 

клавішныя 

духавыя 

ударныя 

Вещевые памятники музыкальные 

инструменты 

самозвучащие 

струнные 

клавишные 

духовые 

ударные 

Рэчавыя помнікі прыборы, 

апараты, 

энергетыкі 
Вещевые памятники 

приборы, аппараты, 

инструменты 

энергетики 



інструменты сувязі связи 

радыё-, тэлетэхнікі і акустыкі радио-, телетехники и 

акустики 

электронікі электроники 

вымяральныя измерительные 

спецпрызначэння спецназначения 

аўтаматыкі, тэлемеханікі автоматики, 

телемеханики 

вылічальныя вычислительные 

аргтэхніка оргтехника 

аптычныя оптические 

геадэзічныя і геаграфічныя геодезические и 

географические 

фота- і кінатэхнікі фото- и кинотехники 

астранамічныя астрономические 

метэаралагічныя метеорологические 

медыцынскія медицинские 

музычныя (1) Да гэтай разнавіднасці музыкальные (1) К данной 
адносяцца механічныя апараты для запісу і разновидности относятся 
прайгравання гуку: фанографы, музычныя механические аппараты для записи и 

шкатулкі, грамафоны і т.п. воспроизведения звука: фонографы, 
музыкальные шкатулки, граммофоны и 

т.п. 

Рэчавыя помнікі механізмы станкі Вещевые памятники механизмы станки 

гадзіннікі часы 

пішучыя машынкі пишущие машинки 

бытавая тэхніка бытовая техника 

Рэчавыя помнікі транспартныя аўтамабільны транспарт Вещевые памятники транспортные автомобильный 

сродкі средства транспорт 

безматорныя безмоторные 

водныя водные 

гужавы транспарт гужевой транспорт 

паветраныя воздушные 



палазныя 

чыгуначны транспарт 

элементы вупражы 

полозные 

железнодорожный 

транспорт 

элементы упряжи 

Рэчавыя помнікі прылады і 

прыстасаванні 

сельскагаспадарчыя прылады 

рамесніцкія 

ганчарныя 

ткацкія 

для віцця 

для пляцення 

рыбалоўныя 

пчалярскія 

паляўнічыя 

для апрацоўкі воўны 

для апрацоўкі лёну, пянькі 

для мастацкай творчасці 
(1)Сюды адносяцца прылады, неабходныя 
для стварэння жывапісных, скультурных і 
графічных твораў. 

прылады працы калёснікаў 

(стэльмахаў) 

шапавальскія 

дрэваапрацоўчыя 

такарныя 

сыравіна, нарыхтоўкі 

гарбарскія, кушнерскія 

Вещевые памятники орудия и 

приспособления 

сельскохозяйственные 

орудия 

ремесленные 

гончарные 

ткацкие 

для витья 

для плетения 

рыболовные 

пчеловодческие 

охотничьи 

для обработки шерсти 

для обработки льна, 

пеньки 

для художественного 

творчества (1) Сюда относятся 

приспособления, необходимые для 

создания живописных, скульптурных и 

графических произведений. 

приспособления труда 

колесников (стельмахов) 

шаповальские 

деревообрабатывающие 

токарные 

сырьё, заготовки 

кожевенные, скорняжные 



шавецкія 

кравецкія 

катавання і пакарання 

кавальскія 

сігнальныя (2) Да дадзенай 
разнавіднасці адносяцца прадметы, якія 

выкарыстоўваюцца для падачы гукавога: 

сігнальны звон, клаксан і інш., светлавога 

сігналаў: святлафор, сігнальная лямпа і 

інш., а таксама дарожныя сігнальныя знакі. 

друкарскія 

сапожные 

портняжные 

пыток и наказания 

кузнечные 

сигнальные (2) К данной 
разновидности относятся предметы, 

которые используются для подачи 

звукового: сигнальный колокол, 

клаксон и др., светового сигналов: 

светофор, сигнальная лампа и др., а 

также дорожные сигнальные знаки. 

типографские 

Рэчавыя помнікі прадметы побыту асабістага ўжытку 

грамадскага карыстання (1)Да 

дадзенай разнавіднасці адносяцца шыльды, 

паштовыя скрыні, урны і інш. 

хатняга ўжытку 

інтэр'еру 

гаспадарчыя прылады 

вучэбныя, канцылярскія 

прадметы 

спартыўныя прылады 

цацкі і лялькі 

прадметы культу 

абрадавыя прадметы 

сталовыя прыборы 

посуд 

Вещевые памятники 

предметы быта личного пользования 

общественного 

пользования (5)К данной 
разновидности относятся вывески, 

почтовые ящики, урны и др. 

домашнего пользования 

интерьера 

хозяйственный инвентарь 

учебные, канцелярские 

предметы 

спортивный инвентарь 

игрушки и куклы 

предметы культа 

обрядовые предметы 

столовые приборы 

посуда 
Рэчавыя помнікі дэкаратыўна-

прыкладное 

мастацтва 

прафесійнае 

традыцыйнае 

Вещевые памятники декоративно-

прикладное 

искусство 

профессиональное 

традиционное 



Рэчавыя помнікі сувеніры (5) Да 
дадзенага віду адносяцца 
прадметы, якія не маюць 

тых якасцяў, якія ўласцівы 
прадметам, аднесеным да 

віду "Дэкаратыўна-
прыкладное мастацтва" 

сувеніры 

прызы 

Вещевые памятники сувениры (5) К данному 
виду относятся предметы, 

которые не имеют тех качеств, 

которые свойственны 
предметам, отнесённым к виду 

"Декоративно-прикладное 
искусство" 

сувениры 

призы 

Аўдыёвізуальныя 

крыніцы 

фотадакументы фотаадбіткі, фатаграфіі 

негатывы 

галаграфіі 

стэрэафатаграфіі 

фотаальбомы 

дыяпазітывы 

кампакт-дыскі лазерныя (1) Да 
разнавіднасці "кампакт-дыскі лазерныя" 
адносяцца кампакт-дыскі лазерныя з запісам 
лічбавых фотаздымкаў. 

Аудиовизуальные 

источники 

фотодокументы фотоотпечатки, 

фотографии 

негативы 

голографии 

стереофотографии 

фотоальбомы 

диапозитивы 

компакт-диски лазерные 
(1) К разновидности "компакт-диски 
лазерные" относятся компакт-диски 
лазерные с записью цифровых 
фотографий. 

Аўдыёвізуальныя 

крыніцы 

фонадакументы васковыя валікі для 

фанографа 

грампласцінкі 

магнітныя стужкі 

аўдыёкасеты 

кампакт-дыскі лазерныя (2) Да 
разнавіднасці "кампакт-дыскі лазерныя" 
адносяцца кампакт-дыскі лазерныя з 
аўдыёзапісамі. 

Аудиовизуальные 

источники 

фонодокументы восковые валики для 

фонографа 

грампластинки 

магнитные ленты 

аудиокассеты 

компакт-диски лазерные 
(2) К разновидности "компакт-диски 
лазерные" относятся компакт-диски 
лазерные с аудиозаписями. 

Аўдыёвізуальныя 

крыніцы 

кінадакументы негатывы на ролікавых 

плёнках 

пазітывы на ролікавых 

плёнках 

Аудиовизуальные 

источники 

кинодокументы негативы на роликовых 

плёнках 

позитивы на роликовых 

плёнках 



відэамагнітныя стужкі 

кампакт-дыскі лазерныя (3) Да 
разнавіднасці "кампакт-дыскі лазерныя" 
адносяцца кампакт-дыскі лазерныя з 
відэазапісамі. 

видеомагнитные ленты 

компакт-диски лазерные 
(3) К разновидности "компакт-диски 
лазерные" относятся компакт-диски 
лазерные с видеозаписями. 

Натуральна-

гістарычныя 

крыніцы 

біялагічныя анатомія 

батаніка 

беспазваночныя (2) 
Да разнавіднасці "беспазваночныя" 
адносяцца малюскі, членістаногія, а таксама 
насякомыя (энтамалогія) 

гнёзды і кладка 

грыбы 

пазваночныя (1) Да 
разнавіднасці "пазваночныя" адносяцца 
млекакормячыя (звяры), птушкі, 
земнаводныя, рыбы, паўзуны 

Естественно-

исторические 

источники 

биологические анатомия 

ботаника 

беспозвоночные (2) К 
разновидности "беспозвоночные" 
относятся моллюски, членистоногие, а 
также насекомые ( энтомология) 

гнёзда и кладка 

грибы 

позвоночные (1) К 
разновидности "позвоночные" 
относятся млекопитающие (звери), 
птицы, земноводные, рыбы, 
пресмыкающие 

Натуральна-

гістарычныя 

крыніцы 

геалагічныя карысныя выкапні 

палеанталагічныя крыніцы 

Естественно-

исторические 

источники 

геологические полезные ископаемые 

палеонтологические 

источники 

Нерухомыя помнікі будынкі жылыя 

грамадскія 

гаспадарчыя 

культавыя 

вытворчыя 

канструктыўныя элементы 

Недвижимые 

памятники 

строения жилые 

общественные 

хозяйственные 

культовые 

производственные 

конструктивные 

элементы 


