
КОРОТКИЙ ПОСІБНИК З ЕТИКЕТАЖУ 

(складений співробітниками Донецького обласного краєзнавчого музею, 

м. Краматорськ) 

 

Знайомство з виставкою мусить бути комфортним та зручним для відвідувачів. Для 

цього потрібно враховувати головне: етикетки повинні бути зрозумілими, чіткими та 

легко читатися. Етикетки та настінні тексти, з одного боку, можуть бути достатньо 

великими, з іншого, не дуже довгими, для того, щоб не перекривати експонати. Читаючи 

їх, відвідувач вступає у спілкування з експозицією, з конкретним музейним предметом, 

йому стає більш зрозумілою тема експозиції, характер, походження, побутування 

музейного предмета. Також музеї мусять надавати максимальний доступ до колекцій 

людям з обмеженими здібностями. Музеям потрібно все це враховувати при підготовці 

етикеток. 

Ідентифікаційна етикетка мусить бути гранично стислою – в ній надається 

мінімальний набір відомостей (назва, автор, датування, матеріал). Інформація про 

реставрацію, переписування тощо в етикетці необов’язкова. За бажанням музею можна 

вказати ім’я дарувальника, дату надходження (дрібним шрифтом, в кінці етикетки), 

інвентарний номер (переважно для зручності працівників музею). Щоб не 

перевантажувати відвідувача інформацією обсяг тексту на етикетці рекомендується 

робити не більше 300–400 символів. Головну інформацію потрібно поміщати спочатку. 

Для виділення якоїсь важливої або цікавої інформації допускається використання двох 

шрифтів. 

Музеям необхідно орієнтуватися не тільки на громадян України, а й на іноземців. 

Для цього потрібно робити адаптований переклад з української на англійську, як на 

загальноприйняту мову у всьому світі. Існують регіони, де етнічний склад населення є 

різноманітним, з цієї причини в етикетках допустимо, після англомовного перекладу, 

переклад мовою місцевої етногрупи. 

Зміст етикетки залежить від змістовності експозиції (історична, археологічна, 

художня, етнографічна тощо). Один і той самий предмет, який поміщений в різні 

експозиції, має відмінності за змістом етикетки. 

 

Наприклад: 

1. Фотографія: 

- в експозиції, присвяченій героям російсько-української війни: 

Старший сержант, командир відділення Степан Вікторович Довженко (1997–

2014 рр.), учасник оборони м. Маріуполь, воротар футбольного клубу «Авангард». 

М. Бахмут, 2014 р. 

Staff sergeant, division commander Stepan Dovzhenko (1987–2014), participant of the 

defense of Mariupol, goalkeeper of the football club «Avangard». 

Bakhmut, 2014. 

Inv… 

 

- в експозиції, присвяченій місткому футбольному клубу: 

Степан Вікторович Довженко (1997–2014 рр.), воротар футбольного клубу 

«Авангард» з 2012 до 2014 рр., учасник оборони м. Маріуполь. 

М. Бахмут, 2014 р. 

Stepan Dovzhenko (1997–2014), goalkeeper of the football club «Avangard», participant of 

the defense of Mariupol. 

Bakhmut, 2014. 

Inv… 

 

2. Посуд: 



- в історичній експозиції вказується: назва предмета, матеріал, розмір, техніка, місце 

виробництва, власник заводу, дата існування підприємства, рік виготовлення предмета; 

- в історико-побутовій експозиції вказується: назва предмета, матеріал, розмір, техніка, 

власник експоната, використання, місце виготовлення, дата виробництва. 

 

Існують єдині вимоги до етикеток: 

- обов’язкова відповідність темі; 

- доступність, чіткість; 

- об’єктивність, відсутність упереджених суджень; 

- стислість; 

- єдиний, узгоджений з іншими експозиційними матеріалами стиль; 

- літературна мова. 

 

Структура етикетки: 

- назва предмета; 

- атрибутивні дані; 

- додаткові відомості. 

 

1. Назва предмета 

До назви експоната входить: 

1. Власна назва предмета у Називному відмінку (горщик, рушник, лист тощо). 

2. Визначення, яке розкриває, пояснює назву предмета (бронзовий ніж, рушник 

весільний, куліш Великодній тощо). 

3. Вказівка до належності предмета особі або групі осіб, організації (Почесна грамота 

І. Є. Притулі, керівника відділу зі зв’язків з іноземними громадянами «Міст»). 

 

Відомості про осіб розташовуються в наступному порядку: 

- ініціали, прізвище особи; 

- військове звання (у військових, ветеранів); 

- посада або рід занять; 

- відношення до відображених в експозиції подій. 

Наприклад: 

Лист Н. В. Камишовій від ректора Київського національного університету культури 

і мистецтв. 

М. Канів, 1998 р. 

Letter N. V. Kamyshova from the rector of the Kiev National University of Culture and 

Arts. 

Kaniv, 1998. 

Inv… 

 

Назву предмета, бажано, але не обов’язково, наводити без інверсій (перестановок): 

настільна лампа, шкіряний ремінь, глиняна посудина тощо. 

До маловідомої назви предмета необхідно додавати пояснення: багнет – колюча та 

ріжуча зброя, штик; стрій – одяг, убрання; філіжанка – невелика чашка. 

В етикетках до предметів, різновид яких зрозумілий (книга, плакат, тарілка), 

вказівки на них опускаються. Наприклад, якщо експонується нерозкрита книга, а назва її 

відтворена на обкладинці, то не потрібно дублювати назву на етикетці. Якщо книга 

розкрита, то необхідно вказати автора, назву, рік видання. 

 

2. Атрибутивні дані 

- автор; 

- місце походження виготовлення; 



- дата виготовлення або побутування; 

- матеріал; 

- техніка; 

- призначення; 

- надписи на предметі (якщо їх не видно). 

 

3.Додаткові відомості 

Додаткові відомості залежать від теми як в експозиції у цілому, так і від складу та 

змісту експозиційного комплексу, самого предмета. Ціль додаткових відомостей – 

підвищити інформативність експозиції, поширити «приховану» інформацію, укладену в 

предметі. 

 

Наприклад: 

Скляна пляшка, знайдена у ретираді. 

Донецька обл., Волноваський район, к. ХІХ ст. (?). 

 
Ретирада – (франц. retirade) у фортифікаційних спорудах додаткове укріплення на випадок відступу; 

вбиральня, підвал. 

A glass bottle found in retyrada. 

Donetsk region, Volnovasky district, end of the ХІХ century (?). 

 
Retirada - (Fr. retired) in fortification buildings additional reinforcement in case of retreat; Wine cellar, basement. 

Inv… 
 

Етикетка може бути груповою, тобто складена на групу предметів різного виду, але 

об’єднаних походженням або належністю одній особі. У тому випадку, якщо кількість 

музейних предметів в експозиції незначно, можна обмежитись однією етикеткою. 

 

Наприклад: 

Речі, які належали Вікторові фон Граффу, засновнику зеленої оази в степах 

Південного сходу України. 

 

Чорнильниця. 

Виготовлена у Санкт-Петербурзі, 1843 р. 

Inv… 

 

Окуляри. 

Виготовлені на фабриці М. Штульца, м. Берлін, Німеччина, 1860 р. 

Inv… 

 

Кишеньковий годинник. 

Подарунок випускників школи лісників, Волноваський р-н, Донецька обл., 1859 р. 

Виготовлений на фабриці Г. Мозера, м. Санкт-Петербург, 1858 р. 

Inv… 

Things that belonged to Victor von Graff, the founder of the green oasis in the steppes of 

the Southeast of Ukraine. 

 

Ink-well. 

Made in St. Petersburg, 1843. 

 

Glasses. 

Made in the factory M. Stuulz, Berlin, Germany, 1860. 

 



Pocket watch. 

A gift from school graduates, Volnovak district, Donetsk region., 1859. 

Made in the factory of G. Moser, St. Petersburg, 1858. 

 

В експозиції може бути представлений комплекс матеріалів (медалі, марки, значки, 

фотографії за однією темою). Доцільно використовувати прийом «пучкового» етикетажу. 

Увесь музейний матеріал, який входить до комплексу, нумерують та виносять на одну 

етикетку, тобто в один «пучок». 

Композиція елементів етикетки: 

- кожна частина етикетки починається з нового рядка; 

- назва експоната виділяється жирним шрифтом; 

- атрибутивні дані поміщаються під назвою і набираються світлим курсивом; 

- додаткові відомості набираються напівжирним, меншим ніж основний запис, 

шрифтом; 

- переноси в словах небажані; 

- у текстах етикеток застосовуються загальноприйняті скорочення: при географічних 

назвах (м., смт, с., р-н, обл.), при датах (ст., р.,рр., поч., к.), при числах (тис., млн.). 

Оформлення етикеток повинно бути єдиним за стилем, фактурою, кольору паперу, 

шрифту. Колір паперу мусить відповідати кольору паспарту, вітрини, стенду. Розмір 

етикеток за шириною – єдиний, текст – вирівняний по лівому краю. 

 

Письмові джерела 

Письмові джерела поділяються на рукописні та друковані, установчі та особисті 

матеріали, періодичні та неперіодичні видання, книги. До цього типу музейних предметів 

етикетка повинна включати такі елементи: 

- назву експоната; 

- авторство; 

- місце та дату написання або видання. 

 

Етикетки до документів включають такі елементи: 

- різновид (лист, повідомлення, постанова тощо); 

- автор (установа, особа); 

- адресат (у випадку, якщо документ адресується кому-небудь); 

- короткий зміст; 

- лист та дату створення. 

Коли експонуються рукописні письмові джерела, то при анотуванні враховуються 

каліграфічні особливості руки автора: читабельний документ або його прочитати важко. В 

такому разі на етикетці вказується його короткий зміст. 

 

Наприклад: 

Лист М.Л. Кропивницького до дружини Н. Гладушенко про гастролі у Петербурзі, 

зустріч з імператором Олександром ІІІ та хвилювання за здоров’я її та дітей. 

М. Санкт-Петербург, 23 січня 1887 р. 

Sheet ML Kropivnitsky to his wife N. Gladushenko on a tour in St. Petersburg, a meeting 

with Emperor Alexander III and excitement for her health and children health. 

St. Petersburg, January 23, 1887. 

Inv… 

 

При анотуванні газет, якщо стаття поміщена на відкритій сторінці, то наводиться 

лише назва газети, число, місяць, рік видання. 

 

Фотографічні джерела 



Розрізняють такі види світлин: 

- портретні (як поодинокі, так і групові); 

- сюжетні або подієві, світлини побутового жанру; 

- видові знімки. 

За технікою виготовлення вони поділяються на дві основні групи: оригінали та 

репродукції. Оскільки світлини є авторськими творами, якщо це можливо, слід вказувати 

прізвище та ініціали фотографа. 

 

Портретні світлини 

 

Наприклад: 

М. Г. Хвильовий (Фітільов) (1893-1933рр.), прозаїк, поет, публіцист, один із 

основоположників пореволюційної української прози. 

М. Харків, 1925 р. 

M. Khvylovy (Fitilyov) (1893-1933), a prose writer, a poet, a publicist, one of the founders 

of the post-revolutionary Ukrainian prose. 

Kharkiv, 1925. 

Inv… 

 

Анотування світлин військовослужбовців дається у наступній послідовності: звання, 

ініціали, прізвище, роки життя, посада, час знімківання, автор (якщо відомо). 

 

Наприклад: 

Підполковник (посмертно) О.Б. Сабадов (1979-2015 рр.). 

Квітень 2014 р. В. Єлагин. На звороті напис: Скоро побачимося. 

Lieutenant colonel (posthumously) O. B. Sabadov (1979-2015). 

April 2014, V. Yelagin. On the back inscription: Soon see. 

Inv… 

 

Порядок перерахування на групових знімках зліва направо, зверху вниз. 

 

Наприклад: 

На відкритті пам’ятника Івану Котляревському. Зліва направо: Василь Стефаник, 

Михайло Коцюбинський, Олена Пчілка, Леся Українка, Михайло Старицький, 

Володимир Самійленко, Гнат Хоткевич. 

М. Полтава, 1903 р. 

At the opening of the monument to Ivan Kotlyarevsky. From left to right: Vasyl Stefanyk, 

Mikhail Kotsyubinsky, Olena Pchilka, Lesya Ukrainka, Mikhail Staritsky, Volodymyr 

Samiylenko, Gnat Khotkevych. 

Poltava, 1903. 

Inv… 

 

Сюжетні або подієві світлини анотуються у загальновідомій послідовності: назва, 

атрибуційні відомості, дата. 

 

Наприклад: 

ЗОШ № 6 по вул. Велика Садова, 71. 

З 1936 р. тут навчався актор, режисер та сценарист Л.Ф. Биков. 

М. Краматорськ, 1991 р. 

School № 6 on the street Velyka Sadova, 71. 

Since 1936 here studied actor, director and scriptwriter L. Bykov. 

Kramatorsk, 1991. 



Inv… 

 

Побутові та видові світлини 

 

Наприклад: 

Родина Петрових на відпочинку у Святогорську. Зліва направо… 

Святогірськ, 1987 р. 

Family of Petrov in rest in Svyatogorsk. From left to right ... 

Svyatogirsk, 1987. 

Inv… 

 

Краєвид на урочище Видилиха; 

О. П. Цимбал, Слов’янський р-н, Донецька обл., 2004 р. 

Landscape on the Wydylykha; 

O. P. Tsymbal, Slavyanskyi district, Donetsk region., 2004. 

Inv… 

 

Речові матеріали, предмети образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва 

Речові матеріали поділяються на два види: за характером матеріалу – дерево, 

метал, скло, кість, тканина, шкіра тощо; за функціональним призначенням – зброя, 

нумізматика, філателія тощо. 

 

Структура етикетки до речових джерел: 

- назва; 

- дата; 

- автор; 

- події, які відображені у змісті, темі, формі даного предмету; 

- особи – герої даного твору або реальні історичні особи; 

- побутування. 

 

Наприклад: 

Рукавички Є.Ф Толстової, актриси драмгуртка при театральній трупі А.С. 

Нікольського. 

Отримані нею як реквізит до вистави у 1790 р. 

Рукавички зроблені майстринями с. Сонцівка, Покровський р-н, Донецька обл. 

Gloves E. Tolstova, drama theater actress at the theatrical troupe A. Nikolsky. 

Obtained by her as a requisite for the performance in 1790. 

Gloves made by masters of the village of Sontsivka, Pokrovsky district, Donetsk region. 

Inv… 

 

Якщо до експозиції включені макети будівель, споруд тощо, етикетка оформлюється 

таким чином: 

 

Наприклад: 

Курган Кутова Могила. 

Автор макету Д. М. Бібіков (учень 9 класу, ЗОШ № 4, м. Дружківка). 

Керівник: вчитель історії І. Л. Філонов. 

2019 р. 

Kurgan Кutova Mogyla. 

Author D.V. Bilkov (student of the 11th form, school № 3, Druzhkivka). 

Leader: history teacher I. Filonov. 



2019. 

Inv... 

До речових джерел можна віднести і геологічні, палеонтологічні, археологічні 

знахідки. Найчастіше датування цих експонатів є приблизним, тому для відвідувача 

важливо вказувати на етикетці – з якого тисячоліття предмет, до якої ери належить, 

скільки мільйонів років предмету тощо. Бажано вказувати місце знаходження речей, якщо 

вони походять з різних місць (курган, могильник, поселення, підйомний матеріал (ПМ), 

садиба тощо). 

 

Наприклад: 

Бронзове кільце. 

Х ст. (печеніги). 

З розкопу кургану, біля с. Шахове, Донецька обл. 

Бронза, відливання. 

Bronze ring. 

X centuries (Pechenegs). 

From the excavation of the mound, about Shakhove, Donetsk region. 

Bronze, casting. 

Inv… 

 

Глиняна ліпна посудина чашовидної форми. 
Друга пол. ІІ тис. до н.е. (зрубна культура). 

З розкопу кургану, біля с. Шахове, Донецька обл. 

Кераміка, формування. 

Clay pot bowl-like form. 

2nd half of the 2nd millennium BC (zrubna culture). 

From the excavation of the mound, about Shakhov, Donetsk region. 

Ceramics, forming. 

Inv… 

 

Для експонатів з палеонтології необхідно ще вказувати назву предмета латиною. 

Після дати, у дужках, потрібно позначити період, в якому існувала тварина або рослина. 

Назва періоду пишеться з великої літери. 

 

Наприклад: 

Трилобіт. 

Asaphoidea. 

163-162 млн. рр. тому (Ордовік). 

ПМ, Кутова балка, м. Краматорськ, Донецька обл. 

Trilobit. 

Asaphoidea. 

163-162 million years ago (Ordovician). 

LM, Kutova balka, Kramatorsk, Donetsk region. 

Inv… 

У музеях природознавчого напрямку рекомендується наступний порядок 

оформлення етикеток для предметів флори та фауни: 

- назва предмета; 

- назва предмету латиною; 

- місце та дата знаходження; 

- особа, яка причетна до знахідки (таксидерміст, колекціонер, науковець тощо), 

вказується за потребою. 

 



Наприклад: 

Траурниця. 

Nymphalis antiopa. 

Донецька обл., Україна, 2012 р. 

З колекції А.Ж. Музалевського. 

Mourning-cloak butterfly. 

Vanessa antiopa. 

Donetsk region, Ukraine, 2012. 

From the collection of A. Muzalevsky. 

Inv… 

 

Білка звичайна. 

Sciurus. 

Донецька обл., Україна, 1999 р. 

Р. К. Бабенко, таксидерміст. 

Squirrel. 

Sciurus. 

Donetsk region, Ukraine, 1999. 

R. Babenko, taxidermist. 

Inv… 

 

У музеях, при експонуванні предметів мистецтва, етикетка починається з: 

- назви предмета, яку дав сам автор; 

- ініціали автора, та його роки життя; 

- місце та дата створення; 

- матеріал. 

Якщо авторство не відоме, то вказується лише час створення та/або місце створення 

із найбільшим ступенем наближення. Потрібно якомога більше інформації надати про 

предмет для відвідувача, якою володіє музей: майстерня, коло, послідовник митця тощо.  

Дозволяються скорочення: нар. (народився), тон. (тонований), акв. (акварель), о. 

(олія), п. (полотно). Матеріал при скороченні пишеться в етикетці з великої літери, 

наприклад: П., О. 

 

Наприклад: 

Веселий сміх. 

В.О. Красновський (1912-1955 рр.). 

М. Добропілля, 1955 р. 

П., O. 

Funny laughter. 

V. Krasnovsky (1912-1955). 

Dobropillya, 1955. 

C. O. 

Inv… 

 

Портрет жінки з трояндою. 

У манері К.С. Тичінова (?-1967 рр.). 

М. Солідар, ? 

Тополя, О. 

Portrait of a woman with a rose. 

In the manner of K. Tychyna (? -1967). 

Solidar,?; 

Poplar, O. 



Inv… 

 

Руйнівник. 

А. Михайліді (нар. 1954 р.), 

за копією скульптури Луччо дель Гроссо (1507-близько 1576 рр.). 

С. Константинопіль, Волноваський р-н, Донецька обл., к. ХХ ст. 

Гипс., Тон. 

Destroyer. 

A. Mikhailidi (born 1954). 

For a copy of the sculpture of Luccio del Grosso (1507-about 1576). 

Konstantinople, Volnovasky district, Donetsk region, the end of the 20th century. 

Gypsum., Ton. 

Inv… 

 

В етикетці для твору, який складається із кількох частин, виконаний у відмінних 

техніках та матеріалах, необхідно відобразити ці нюанси. 

 

Наприклад: 

Ікона Божої Матері. 

Україна, сер. ХVII ст. 

Дерево, воско-смоляна мастика, тесери з каміння та золоченого срібла. 

Обрамлення: золочене срібло, скань. 

Icon of the Mother of God. 

Ukraine, the middle of the XVII century. 

А tree, a wax-resin mastic, knitters of stones and gilded silver. 

Framed: gilded silver, scans. 

Inv… 

 

Для етикетажу предметів декоративно-ужиткового мистецтва характерне таке 

оформлення: 

- назва предмета; 

- час створення; 

- ім’я та прізвище автора; 

- назва виробництва; 

- матеріал, техніка. 

 

Наприклад: 

Іграшка у вигляді фантастичної тварини. 

1980-ті рр. ХХ ст. 

За моделлю майстра Д. К. Васлинського (нар. 1940р.). 

Гавареччинська керамічна майстерня; 

С. Гавареччина, Золочивський р-н, Львівська обл. 

Кераміка, димлення, лоскування. 

A toy in the form of a fantastic animal. 

1980s of the twentieth century. 

By the model of master D.K. Vasslinsky (born 1940). 

Gavarecchyn’s ceramic workshop. 

Gavarecchina, Zolochevsky district, Lviv region. 

Ceramics, fumigation, flushing. 

Inv… 

 

Керамічна миска. 



Поч. ХХ ст. 

Виробництво Опішненської гончарної артілі «Коваль з синами». 

Засновано у с. Опішня у 1916 р. Предмет побуту із династії слобожанських полковників 

Астаф’євих. Подаровано спадкоємицею Ю. Г. Астаф’євой-Соколовською. 

c. Опішня, Полтавська обл. 

Кераміка, поливи, фляндрування. 

Ceramic bowl. 

Beg. ХХ century. 

Production of the Opishnensky pottery artel «Koval and his sons». 

Founded in Oprishnya in 1916 The subject of mode of life from the dynasty of the Slobozhansky 

colonels of Astafiev. Given by successor Y. Astafieva-Sokolovska. 

Opishnia, Poltava region. 

Ceramics, polyvy, fliandring. 

Inv… 

 

Вибір, кольору паперу та фону має велике значення у сприйняті тексту експозиції 

відвідувачем. Потрібно вибирати такі поєднання, за яких літери виділяються, але не 

припустимі різкі переходи від одного кольору до іншого. Це стомлює зір при масовому 

застосуванні (наприклад, чорні літери на білому тлі). 

Білі матові поверхні добре поєднуються з золотистим і бронзовим кольором. Сірі 

поверхні краще поєднуються з темно-зеленими, білими, темно-червоними, синіми 

літерами. Якщо фон білий, то ідеальне поєднання буде з синім, червоним, зеленим 

кольором. У разі, якщо фон темний, то білі етикетки починають погано сприйматися. 

 

Цікавий досвід іноземних колег 

Музей Квінс є невеликим за чисельністю персоналу (45 співробітників), якщо 

порівнювати з іншими музеями Нью-Йорка. Населення в зоні його обслуговування дуже 

різноманітне за своїм етнічним складом. Відвідувачі, це передусім, робочі, що говорять на 

різних мовах. У зв’язку з цим всі покажчики і етикетки в музеї зроблені на кількох мовах. 

Напис «Ласкаво просимо!» при вході – на більш ніж 10 мовах. До неї додаються все нові 

написи. Самі відвідувачі часто допомагають співробітникам музею в тому, щоб оформити 

і перевести написи і етикетки на їх рідну мову. 

Літературно-меморіальний музей Ф. М. Достоєвського привертає французький 

досвід надання інформації відвідувачам – пластикові (ламіновані) листи біля входу в 

музей з досить повною інформацією, з якими відвідувачеві легше оглядати виставку, і 

короткі етикетки. Цікавим є комп’ютерний супровід виставок. У музеї 

Ф. М. Достоєвського, наприклад, створено комп’ютерний фільм для виставки «Мандри з 

Достоєвським». 

Музей-палац Меньшикова довгий час відмовлявся від етикеток. Ідеєю музею було 

занурення відвідувачів в атмосферу палацу, в епоху Меньшикова через екскурсії, і 

необхідності в етикетках, як вважали співробітники, не було. Так тривало 15 років. 

Останнім часом індивідуальний відвідувач хоче знайомитися з експозицією самостійно. У 

зв’язку з цим у музею з’явилася необхідність представити для нього інформацію, але 

делікатно, в скромному місці,зручно для відвідувача і зі збереженням основної ідеї музею. 

У музеї Метрополітен (США) етикетки складають наукові співробітники і куратори 

виставок. Потім правкою тексту займається редактор. Наступним кроком є – робота 

дизайнера, який враховує багато нюансів, наприклад, освітленість, фон експозиції. Потім 

вирішується питання розміщення тексту з урахуванням зручності для відвідувача. 

Останнім кроком є – друк. Як правило, друкуються етикетки на кольоровому або 

тонованому папері. 

 



Немає єдиного світового стандарту складання етикеток. Однак дедалі більше музеїв 

приходять до висновку, що не можна дивитися на відвідувача зверхньо. Гості музею 

мають різні інтелектуальні рівні, тому важлива мова викладу, структура тексту, 

термінологія. Складні речі потрібно подавати доступно та не завантажувати відвідувача 

зайвою інформацією. Для зацікавленої публіки краще зробити особливий куточок з 

додатковою інформацією та буклетами. 
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