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Денис Тоїчкін 
 

ЗБРОЄЗНАВСТВО:  
КАТАЛОГ ФАХОВИХ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Як наукова дисципліна, що виросла з колекціонування старожитностей, 
зброєзнавство розвивається насамперед зусиллями державних установ та 
приватних осіб, які зберігають та організують дослідження найбільших 
зібрань історичної зброї. Відповідна тенденція у повній мірі відображена  
у структурі й тематичному спрямуванні історико-зброєзнавчих ресурсів 
мережі Інтернет. Користуючись прийнятою у нашому збірнику класифіка- 
цією, охарактеризуємо основні групи таких веб-сайтів цінних у науковому 
відношенні. 

Наукова вагомість сайтів першої групи (портали, каталоги онлайнових 
історичних, бібліографічних, архівних, бібліотечних, музейних ресурсів,  
а також електронні довідкові ресурси бібліотек, архівів, музеїв), обумовлена 
потужним науковим потенціалом найбільших військових музеїв та науково-
дослідних закладів, де не тільки зосереджені провідні наукові кадри, але  
й зберігаються найбільші та найкраще опрацьовані колекції давньої зброї.  
На таких сайтах часто оприлюднені не тільки аналітичні матеріали, але й музейні 
картотеки з докладними описами й фотографіями атрибутованих зразків. 

Наукове значення сайтів, що репрезентують друковані видання 
зброєзнавчої тематики передусім пов’язане з можливостями зручного 
вивчення фахових наукових статей, опублікованих виданнями-засновниками 
у різні роки. Особливу цінність представляють малотиражні та іноземні 
видання, що нині становлять бібліографічну рідкість. 

Значну наукову цінність можуть становити сайти та Інтернет-сторінки, 
створені військово-історичними товариствами, громадськими об’єднаннями 
та приватними особами. Зазвичай їхня тематика виходить за межі історич- 
ного зброєзнавства, охоплюючи найрізноманітніші аспекти військової історії, 
утім зброєзнавча проблематика як правило присутня, насамперед на персо- 
нальних сайтах колекціонерів та дослідників зброї. Чималий інтерес для 
фахівця можуть становити тематичні форуми, де відбувається широке обго- 
ворення теоретичних проблем зброєзнавства, навіть не введених до науково- 
го обігу речових джерел. Основна вада зазначеного типу ресурсів – їх 
швидкоплинність, що насамперед характерно для персональних сторінок. 

Нарешті основна структура розширена нами за рахунок комерційних 
сайтів, заснованих з метою торгівлі антикварною зброєю та її репліками. Їх 
наукове значення полягає насамперед у виявленні та введенні в науковий обіг 
нових речових джерел, опис та експертиза окремих зразків. Адже саме 
комерційна діяльність залишається неодмінним супутником зброєзнавства, 
відіграючи величезну роль у розвитку цієї науки від самого її заснування – 
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більшість відомих фахівців одночасно є знаними колекціонерами та 
дилерами. 

На сайтах потужних виробників сучасних копій давньої зброї зазвичай 
представлена різнопланова, часто корисна для зброєзнавця фахова інформація. 

Нижче наводимо опис, на наш погляд, найбільш цікавих для джерело- 
знавця Інтернет-ресурсів зброєзнавчої тематики. 

 
1. Портали, каталоги онлайнових історичних, бібліографічних, 

архівних, бібліотечних, музейних ресурсів, а також електронні 

довідкові ресурси бібліотек, архівів, музеїв 
 
Музей історії зброї / Музей истории оружия.  
Адреса в мережі Інтернет: http://www.museummilitary.com.  
Адреса електронної скриньки: www.muzei@ukr.net. 
Мова сайту – російська. Рік заснування – 2004.  
Ресурс репрезентує у віртуальному просторі музей історії розвитку 

зброї, розташований в м. Запоріжжі (Україна). В основу його колекції покла- 
дено приватну колекцію зброї В.Г. Шлайфера, генерального директора ТОВ 
«Діана-92», куди музей входить як структурний підрозділ. 

Колекція зброї охоплює весь спектр холодної й вогнепальної зброї 
різних країн та народів від доби кам’яного віку до Другої Світової війни. 
Нині він є однією з найбільш повних збірок зброї на пострадянському 
просторі, представлених для експозиції. 

На сайті представлено зброєзнавчу інформацію у вигляді фотографій 
музейних експонатів та їх атрибуції, кількох наукових статей, опублікованих 
у різний час співробітниками музею, а також анонси випусків альманаху 
«История оружия», який можна замовити тут же. 

У структурі сайту передбачено 8 основних розділів серед яких, окрім 
головної сторінки найбільш інформаційно наповненими виглядають: «Бібліо- 
тека», «Авторська зброя», «Форум» та «Дружні сайти». На останньому 
розміщено список посилань контент якого складають ресурси антикварних 
закладів, що спеціалізуються на старовинній зброї, майстерень, де виготов- 
ляють репліки історичної та сувенірну зброю. Присутній також віртуальний 
3D тур по музею. 

Ресурс зареєстровано в найбільших пошукових системах (Google, 
Yahoo, Yandex, Rambler, Altavista). 

Поштова адреса музею: пр. Леніна, 189, м. Запоріжжя, Україна. 
 
Українська армія / The Ukrainian Army. 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.uarmy.com.ua. 
Адреса електронної скриньки: milmuz@carrier.kiev.ua. 
Мова сайту – українська / російська / англійська. Портал засновано 

Національним військово-історичним музеєм України. 
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Ресурс презентує у віртуальному просторі Національний військово-
історичний музей України (далі – НВІМ) та його філії, розташовані в м. Києві, 
Луцьку та Севастополі (Україна), а також Музей ракетних сил стратегічного 
призначення. В експозиції НВІМ представлені матеріали про історію роз- 
витку озброєнь та військової справи на теренах України від доісторичних 
часів до створення власних Збройних Сил. Описи та фотоматеріали основних 
експозиційних розділів центрального музею та філій розміщені на сайті. 
Приділено увагу історії виникнення та розвитку музеїв. 

Науково-довідкова інформація представлена у вигляді атрибутованих 
музейних експонатів та бібліографічних описів музейних видань серед яких 
випуски часопису «Військово-історичного альманаху» починаючи від його 
заснування у 2000 р. 

У структурі сайту передбачено 7 основних розділів, розділених на 
тематичні підрозділи. Серед них 4 присвячено безпосередньо музеям, 2 – 
друкованим виданням музею та 1 – емблемам українського війська. Останній 
розділ, окрім детального каталогу емблем різних родів військ, вміщує крихіт- 
ний список посилань з двох позицій. 

На головній сторінці розміщено посилання на новий сайт музею 
(http://nvimu.com.ua) де наразі розміщено основну інформацію про керівниц- 
тво музею, експозицію, музейні видання та заплановані конференції 

Ресурс зареєстровано в найбільших пошукових системах (Google, 
Yahoo, Yandex, Rambler, Altavista). 

Поштова адреса НВІМ: вул. Грушевського, 30/1, Київ, Україна 01021; 
Музею ракетних сил стратегічного призначення: смт. Пoбузьке, Гoлoванів- 
ський р-н, Kірoвoградська oбласть, Україна. 

 
Державний Ермітаж / Государственный Эрмитаж / The State 

Hermitage Museum. 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.hermitagemuseum.org 
Адреса електронної скриньки: chancery@hermitage.ru 
Мова сайту – російська / англійська. Сайт засновано Федеральною 

державною установою культури «Державний Ермітаж). 
Ресурс репрезентує в мережі Інтернет Державний Ермітаж, один  

з найбільших музеїв у світі. Арсенал, заснований російським імператором 
Миколою І, нині налічує близько 15 000 предметів європейської та східної 
зброї й захисного спорядження. 

Навігація по сайту здійснюється за допомогою системи з трьох меню – 
головного та двох контекстно-залежних. 

Значний обсяг історико-зброєзнавчої інформації зосереджено у підроз- 
ділі «Оружие и Защитное Вооружение» розділу «Шедевры Коллекции». 
Вступна стаття, присвячена історії формування колекції зброї. На цій же 
сторінці розміщені посилання до окремих розділів, де детально розглянуті 
зібрання європейської, російської та вогнепальної зброї. Усі статті, написані 
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фахівцями музею, проілюстровані ґрунтовно атрибутованими представниць- 
кими експонатами. 

Найбільш цікавий для зброєзнавця матеріал у вигляді матеріалів музей- 
ної колекції розміщено в підрозділі «Оружие» розділу «Цифровая Коллек- 
ция». Зручний пошук дозволяє сортувати зброю не тільки за типами, але  
й країнами походження. Окрім зображення присутня детальна атрибуція та 
історія надходження зразка.  

Ресурс зареєстровано в найбільших пошукових системах (Google, 
Yahoo, Yandex, Rambler, Altavista). 

Поштова адреса музею: Дворцовая наб., 34, Санкт-Петербург, Россий- 
ская Федерация, 190000.  

 
Центральний музей збройних сил / Центральный Музей Вооруженных 

Сил / Central Armed Forces Museum. 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.armymuseum.ru.  
Адреса електронної скриньки: army@nm.ru. 
Мова сайту – російська / англійська. Портал засновано Російським 

військово-історичним товариством у 2001 р. 
Ресурс являє собою інтернет-сайт Центрального музею збройних сил, 

розташованого в м. Москва (РФ). Експозиція музею присвячена збройним 
силам Російської імперії у ХХ ст. та СРСР. На сайті представлені фотографії 
експозиційних залів та окремих експонатів серед яких чимало зброї та 
військової техніки. Наукова інформація обмежена підбіркою номерів військо- 
во-історичного часопису «Вестник Общества Русских Ветеранов Великой 
Войны в г.Сан-Франциско» та монографією Ротова В.М. «Надежда будуще- 
го – Донские кадетские корпуса». 

У структурі сайту передбачено 9 основних розділів, розділених на 
тематичні підрозділи. У розділі «ЦМВС» зосереджено інформацію, пов’язану 
безпосередньо з музеєм та його експозицією та виставками. Надзвичайно 
інформаційно наповненим виглядає розділ «Музеи», який вміщує один із 
найбільших в мережі каталогів музеїв військово-історичної тематики де пред- 
ставлені колекції зброї російської армії та флоту. У розділах, присвячених 
історії розміщені не заповнені підрозділи для інформації щодо озброєння 
російської армії ХХ ст. 

Зауважимо, що ЦМВС має ще один сайт за адресою http://www.cmaf.ru, 
де представлено інформацію меншого обсягу.  

Ресурс зареєстровано в найбільших пошукових системах (Google, 
Yahoo, Yandex, Rambler, Altavista). 

Поштова адреса музею: ул. Советской Армии, 2, Москва, Российская 
Федерация, 129110. 

 
Музей Мистецтва Метрополітен / The Metropolitan Museum of Art. 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.metmuseum.org 
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Адреса електронної скриньки: education@metmuseum.org 
Мова сайту – англійська. Сайт засновано музеєм Метрополітен. 
Портал репрезентує Музей Мистецтва Метрополітен – провідний музей 

мистецтва у світі, колекції якого загалом налічують понад двох мільйонів 
експонатів, охоплюючи у підсумку понад п’ять тисячоліть історії світової 
культури. Колекція зброї та озброєнь нині складає близько п’ятнадцяти тисяч 
предметів, датованих від V ст. до н.е. до ХІХ ст. н.е. Її досліджують відомі 
фахівці в окремому підрозділі закладу – «Department of Arms and Armor». 

Навігація по сайту здійснюється через систему простого багаторів- 
невого меню. У розділі «Exhibitions» відвідувач може проглянути список та 
склад виставок, влаштованих в музеї протягом кількох останніх років у тому 
числі відеозаписи їх презентацій.  

Основна наукова інформація зібрана у розділі «Collections», що дозво- 
ляє переглянути зображення й атрибуцію понад 750 зразків зброї та озброєнь, 
кожний з яких є цінним зразком декоративно-прикладного мистецтва. Най- 
цінніші зразки виділені окремо: деякі з них супроводжують наукові статті. 

У підрозділі «Curatorial Department» описано історію та загальний 
склад музейної колекції зброї. 

Підрозділ «Timeline of Art History» відкриває нове меню («Thematic 
Essays»), що дозволяє обрати категорію «Arms and Armor», де розміщені 
повні тексти близько двадцяти наукових статей, проілюстрованих предме- 
тами зброї та озброєння з музею. Окремо винесено пункт меню «Bibliography», 
що не лише відкриває для користувача потужну історіографію музейних 
досліджень у «Metropolitan Museum Journal» та «The Metropolitan Museum of 
Art Bulletin» починаючи від 1905 р.(!), але й дозволяє йому завантажити ці 
матеріали на свій комп’ютер. Відзначимо, що серед музейних ресурсів, роз- 
глянутий нами портал у науковому відношенні безумовно є найпотужнішим. 

Ресурс зареєстровано в найбільших пошукових системах (Google, 
Yahoo, Yandex, Rambler, Altavista). 

Поштова адреса музею: 1000 Fifth Avenue New York, New York 10028-
0198, USA. 

 
Королівська зброярня / The Royal Armouries Museum.  
Адреса в мережі Інтернет: http://www.royalarmouries.org. 
Адреса електронної скриньки:  
Мова сайту – англійська. Сайт засновано Національним Британським 

музеєм зброї та озброєнь. 
Ресурс репрезентує у віртуальному просторі Британський Національ- 

ний музей зброї та озброєнь – один з найбільших та найстаріших військових 
музеїв у світі. У його філіях у Лідсі, Лондоні, Форті Нельсон (Великобрита- 
нія) та Луїсвіллі (Кентукі, США) експонується близько 70 тис. зразків 
озброєння від античних до сучасних. 
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Навігація по сайту здійснюється через систему двох меню – сталого 
головного та багаторівневого підпорядкованого, зміст якого визначається 
обраною тематикою.  

У розділі «What We Do» розміщено декілька підрозділів, що дають 
уявлення про методи й методики наукових досліджень у музеї. Так  
у підрозділі «Research» – «Analytical Projects» розглянуто етапи вирішення 
півтора десятка відомих наукових проблем, пов’язаних з матеріалознавчим 
аналізом зразків середньовічної зброї та обладунків. У розділі «Conservation» 
розглянуто методи матеріалознавчої експертизи та консервації зразків. 

Розділ «Collection» складається з 6-ти підрозділів серед яких пильної 
уваги заслуговує «Collections Database» з розвинутою пошуковою системою 
де упорядковано величезну за обсягом інформацію про атрибутовані зразки, 
що зберігаються в музеї. Окремо виділено 10 найцінніших зразків в експо- 
зиції музею (підрозділ «Top 10 Objects»). У підрозділі «History of the 
Collection» розглянуто не тільки історію музею, але й історію розвитку 
зброєзнавства Великобританії в особах. 

Велику увагу музейні працівники приділяють культурно-просвітниць- 
кій діяльності – організації лекцій та семінарів, онлайнового навчання, влашту- 
вання військово-історичних свят, навіть навчальних компютерних ігор.  

На сайті діє онлайновий магазин, де можна придбати спеціальну літера- 
туру, зокрема випуски академічного часопису «Royal Armouries Yearbook» до 
2002 р. (з 2004 р. цей проект поновлено в новому форматі під назвою «Arms 
& Armour») 

Ресурс зареєстровано в найбільших пошукових системах (Google, 
Yahoo, Yandex, Rambler, Altavista). 

Поштова адреси філій музею: Royal Armouries Museum, HM Tower Of 
London, London; Royal Armouries Museum, Armouries Drive, Leeds; Royal 
Armouries Museum, Fort Nelson, Portsdown Hill Road, Fareham; Frazier 
International History Museum, 829 W Main St, LOUISVILLE, Kentucky, USA. 

 
Військовий музей / Legermuseum / The Army Museum 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.legermuseum.nl  
Адреса електронної скриньки: info@legermuseum.nl 
Мова сайту – голландська та англійська. Сайт засновано Нідерланд- 

ським військовим музеєм. 
Ресурс репрезентує в Інтернеті колекцію зброї Нідерландського вій- 

ськового музею, розташованого в місті Делфт. За офіційною інформацією  
у його колекції загалом налічується понад 500 тис. предметів, серед яких не 
тільки зброя та уніформа, але й писемні та іконографічні та фото документи. 
У музеї також представлена чимала колекція військової техніки, включаючи 
ракети періоду Другої Світової війни. Музею підпорядкована найбільша у 
Нідерландах військово-історична бібліотека, до складу якої входить Королів- 
ський архів.    
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Інтерфейс сайту організовано у вигляді систем головного та підпорядко- 
ваного (випадаючого) меню, що суттєво спрощує користування ресурсом. 

Найцікавішим для зброєзнавця є підрозділ «The Visser Collection» 
розділу «Collection», що відкриває користувачу сторінку з докладною класи- 
фікацією зброї, що зберігається в музеї. Кожний тип є гіперпосиланням до 
сторінок з атрибуцією та зображеннями експонатів. Зауважимо, що описи від- 
значаються добре продуманою систематичністю та надзвичайною докладні- 
стю. Присутня також непогана пошукова система, що працює тільки 
голландською мовою. 

Підрозділ «Time Line» надає коротку військово-історичну довідку щодо 
різних періодів історії Нідерландів. 

У розділі «The Museum» зібрано інформацію щодо історії музею та 
музейної будівлі. 

На сайті діє онлайновий магазин музейних книжкових видань від 
2003 р., серед яких випуски музейного щорічника «Armamentaria» та моно- 
графії музейних фахівців. 

Ресурс зареєстровано у найбільших пошукових системах (Google, 
Yahoo, Yandex, Rambler, Altavista). 

Поштова адреса музею: Army Museum, Korte Geer 1, 2601 CA Delft, The 
Netherlands. 

 
Музей Армії / Musée de l'Armée / The Army Museum 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.invalides.org 
Адреса електронної скриньки: accueilnord-ma@invalides.org 
Мова сайту – французька, англійська та іспанська. Сайт засновано 

Музеєм Армії Французької Республіки. 
Сайт є інтернет-ресурсом Музею Армії – одного з найбільших музеїв 

військової історії та мистецтва у світі. 
Основна експозиція представлена давньою зброєю та озброєнням, 

зменшеними моделями гармат та тематичними виставками, присвяченими 
військовим заслугам Наполеона  І та маршалів Імперії.  

Найцікавішу інформацію зібрано в підрозділі «Collections» розділу 
«Preparez Votre Visite». Тут зібрані фотографії та описи найцінніших зразків 
зброї різних хронологічних періодів. На жаль їхня кількість надзвичайно 
обмежена. 

У розділі «Se Documenter» розміщено коротку довідку щодо історії 
заснування та розвитку музею, фотографії та описи окремих експонатів. 
Окрім того у підрозділі «Publications» розміщено зміст музейного часопису 
Les Cahiers d'études et de recherches du musée de l'Armée (CERMA) від 2000 р. 

Ресурс зареєстровано у найбільших пошукових системах (Google, 
Yahoo, Yandex, Rambler, Altavista). 

Поштова адреса музею:Musée de l'Armée, Hôtel national des Invalides, 
129 rue de Grenelle, 75700 Paris 07 SP. 
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Колекція Уолеса / The Wallace Collection 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.wallacecollection.org 
Адреса електронної скриньки: collections@wallacecollection.org 
Мова сайту – англійська. Засновник сайту – Національний британський 

музей «Колекція Уолеса». 
Ресурс представляє у віртуальному просторі Національний музей 

«Колекція Уолеса», у 25-ти галереях якого окрім старовинного живопису, 
скульптури, порцеляни та меблів, зберігається одне з найкращих у Велико- 
британії зібрань зброї. У кількісному відношенні предмети східної та євро- 
пейської зброї налічують близько 2500 експонатів, складаючи головну 
частину колекції. 

Навігацію по сайту організовано у вигляді багаторівневого контекстно-
залежного меню. У підрозділі «Arms & Armour» розділу «The Collection» 
розміщено коротку довідку щодо історії формування колекції. Більш 
детально історія зібрання описана у підрозділі «History of the Collection». 

У підрозділі «Caring for the Collection» розділу «The Collection» роз- 
повідається про організацію роботи та персональний склад групи реставрації. 

Найбільш інформативним є розділ «Explore the Collection». Заповнивши 
пошукову форму, користувач отримує доступ до фотографій та музейних 
карток експонатів колекції. 

На сайті діє онлайновий магазин, де можна замовити видання музею.  
Ресурс зареєстровано у найбільших пошукових системах (Google, 

Yahoo, Yandex, Rambler, Altavista). 
Поштова адреса музею: The Wallace Collection, Hertford House, 

Manchester Square, London W1U 3BN, United Kingdom. 
 
Музей Війська Польського / Muzeum Wojska Polskiego. 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.muzeumwp.pl.  
Адреса електронної скриньки: muzeumwp@muzeumwp.pl. 
Мова сайту – польська. Портал засновано Музеєм Війська Польського. 
Ресурс репрезентує варшавський Музей Війська Польського у віртуаль- 

ному просторі. Величезна експозиція музею присвячена розвитку збройних 
сил Польщі від середньовіччя до сьогодення й налічує понад 250 тис. зразків. 
Зброєзнавча інформація на сайті переважно сконцентрована у підрозділах 
«Zbiory» та «Wystawy» розділу «Zviedzanie». Тут наведено стислу характери- 
стику музейних колекцій зброї (належним чином класифікованих) та приділе- 
но чимало уваги еволюції комплексу національного озброєння від Х ст. н.е., 
основні етапи якої проілюстровані матеріалами десяти постійно діючих 
спеціалізованих виставок. Текти супроводжуються фотоматеріалами. 

Ресурс зареєстровано у найбільших пошукових системах (Google, 
Yahoo, Yandex, Rambler, Altavista). 

Поштова адреса музею: Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Polska. 
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2. Науково-дослідні установи; факультети, науково-дослідні та 

науково-навчальні нститути університетів; організації, асоціації, 

товариства, об’єднання 
 
ЗброєзнавДотКом / Zbroeznav.com 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.zbroeznav.com. 
Адреса електронної скриньки: denisvt@yandex.ru. 
Мова сайту – українська. Сайт засновано Інститутом історії України 

НАНУ 2010 р. Автори проекту Тоїчкін Д.В. та Жданович О.В.  
Перший український спеціалізований ресурс, присвячений зброєзнав- 

ству як спеціальній історичній дисципліні.  
Інтерфейс сайту організовано у вигляді систем головного та підпоряд- 

кованого меню, що суттєво спрощує користування ресурсом. 
У структурі сайту – 6 головних пунктів меню: 
«НОВИНИ» складаються з 5-ти підпунктів, серед яких «Новини зброє- 

знавства» (тут подано українські та міжнародні події наукового життя), 
«Конференції», де анонсовано щорічні наукові конференції військово-істо- 
ричної тематики, «Новини сайту та оголошення», «Всі», а також «Фото- 
альбом», колекції у якому здебільшого пов’язані з тематикою новин. Окремі 
новини супроводжуються мультимедійним контекстом. Інформацію додатко- 
во об’єднано у групи за роками. 

«ЕНЦИКЛОПЕДІЯ» складається з енциклопедичних статей зброєзнав- 
чої тематики з Енциклопедії історії України. 

«ЛІТЕРАТУРА» представляє собою історіографічну базу зброєзнавства 
з оригінальним рубрикатором, розвинутою системою пошуку та можливістю 
попереднього перегляду й завантаження окремих матеріалів, а також додання 
коментарів. Тут же розміщені відеоматеріали та згрупована за назвами 
часописів періодика. 

«ЗБРОЄЗНАВЦІ» презентує анотований список українських дослідни- 
ків історії зброї та їх науковий доробок. 

«ПОЛІГОН» презентує наукові статті, написані для сайту. 
«WEB-РЕСУРСИ» представляє анотований список історико-зброєзнав- 

чих рсурсів у мережі Інтернет. 
Ресурс зареєстровано в найбільших пошукових системах (Google, 

Yahoo, Yandex, Rambler, Altavista). 
Поштова адреса Інституту історії України НАНУ: 01001, м. Київ, вул. 

Михайла Грушевського, 4. 
 
Інститут Окшотта / The Oakeshott Institute. 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.oakeshott.org. 
Адреса електронної скриньки: admin@oakeshott.org. 
Мова сайту – англійська. Сайт засновано Інститутом Окшотта. 
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Ресурс репрезентує у віртуальному просторі дослідницьку та громад- 
ську діяльність Інституту Окшотта, заснованого видатним істориком-зброє- 
знавцем Евартом Окшоттом з метою вивчення давньої зброї та популяризації 
зброєзнавства. У структурі сайту – одинадцять пунктів меню. Зброєзнавча 
інформація представлена фаховими науковими статтями, розміщеними  
у розділах «Research and Articles». У розділі «Typology» знаходиться лише 
одна сторінка, присвячена класичній класифікаційній схемі середньовічних 
мечів Е. Окшотта. Нарешті «Sword Project» запрошує відвідувача до участі  
в проекті створення глобальної бази даних середньовічних мечів для чого 
творцями сайту запропанована оригінальна методика. 

Ресурс зареєстровано в найбільших пошукових системах (Google, 
Yahoo, Yandex, Rambler, Altavista). 

Поштова адреса інституту: The Oakeshott Institute, 1035 SE 14th Ave, 
Minneapolis, MN 55414, USA. 

 
Український воєнно-історичний портал 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.milua.org. 
Адреса електронної скриньки: visla1812@gmail.com. 
Мова ресурсу – українська. Засновник – Д.В. Адаменко. Рік заснування – 

2003. 
Портал є одним із найбільших україномовних ресурсів, присвячених 

військовій історії України ХІХ–ХХ ст. 
На сторінках ресурсу представлено зброєзнавчу інформацію у вигляді 

фотодокументів, монографій та наукових статей провідних західних й віт- 
чизняних зброєзнавців, технічні описи моделей європейського озброєння 
ХІХ–ХХ ст.  

Структура порталу складається з 6 незалежних сайтів та форуму, 
розділених на тематичні підрозділи. Серед них на увагу зброєзнавця 
заслуговують наступні:  

– «Ukrainische Legion 1914–1918» – сайт військово-історичного клубу 
«k.k. Ukrainische Legion», присвяченого історії та діяльності Легіону Україн- 
ських Січових Стрільців. Мова ресурсу – українська. Наукова інформація 
розташована у розділі «Історія». Невеликий список посилань представлений 
вітчизняними та іноземними сайтами військово-реконструкторського та 
військово-історичного спрямування. 

– «История государства Габсбургов» – сайт, присвячений історії 
Австро-Угорської імперії. Мова ресурсу – російська. Зброєзнавча інформація, 
присвячена озброєнню австро-угорського війська, зосереджена в розділах 
«Книги» (монографії, довідники) та «Вооружение» (окремі розділи з моно- 
графій, наукові та науково-популярні статті, технічні описи моделей стрі- 
лецької зброї та військової техніки). У списку посилань представлені пере- 
важно вітчизняні та іноземні ресурси, тематикою яких є історія Австро-
Угорщини, її збройних сил, символіки та геральдики; долучено також 
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посилання на військово-історичні web-ресурси загальної тематики, сайти 
видавництв військової літератури, та колекціонерів мілітарії. 

– «Київський мілітарист» являє собою Інтернет-сторінку з розміщени- 
ми на ній лінками до розміщених на сайті монографій та наукових статей, 
присвячених зброєзнавству та уніформології. Варто звернути увагу на 
повнотекстові електронні версії окремих номерів часопису «Військово-
історичного альманаху»    

– «Українське військо у ХХ–ХХІ сторіччі» присвячена історії збройних 
сил України у ХХ–ХХІ ст. Мова ресурсу – українська. Засновник – Є. Пінак. 
Адреса електронної скриньки: pinak77@yahoo.com. У розділі «Бібліотека» 
можна віднайти поодинокі наукові статті зі зброєзнавчої тематики, що 
губляться в масі матеріалу з військової історії, фалеристики та уніформології. 
У списку посилань переважно представлені ресурси з військової історії 
України. 

– «Довідник танків міжвоєнних та Другої Світової» – Інтернет-сторінка 
повністю присвячена тактико-технічним характеристикам бронетехніки від 
Першої до Другої Світових війн. Інформація представлена у вигляді таблиць. 
Адреса електронної скриньки: thrary@yahoo.com. 

 
Зброярський портал Guns.ru / Оружейный портал Guns.ru. 
Адреса в мережі Інтернет: http://guns.ru 
Наукову цінність може представляти потужний форум на порталі 

(http://talks.guns.ru), зокрема розділи «Коллекционирование оружия» и «Исто- 
рия оружия» у підрозділах «Литература по оружию», «Историческое холод- 
ное оружие», «Японское холодное историческое оружие» де науковці, 
колекціонери, та аматори обговорюють фахову літературу, колекційні зразки 
давньої зброї, дослідницькі та реставраційні методи й методики. 

Ще один великий російський форум із назвою «Форум коллекционеров 
Лейбштандарт» знаходиться за Інтернет-адресою: http://forum-antikvariat.ru. 
Серед тем обговорення найцікавішими для зброєзнавця є «Холодное и огне- 
стрельное оружие» та «Олдтаймеры, военная техника, автомобили, мотоцик- 
лы, самолёты и танки», «Фотографии – определение и обсуждение, Библио- 
тека коллекционера». В обговореннях беруть участь серйозні дослідники 
історичного зброєзнавства. 

Інший чималий тематичний форум знаходиться на порталі «Военно-
исторический форум» за Інтернет-адресою: http://forum.xlegio.ru. Підрозділи 
«Armamentarium», «Tormenta et machinae», «Classis» присвячені відповідно 
ручній зброї й озброєнню, метальним механізмам й фортифікації, а також 
флоту. Темою обговорень є насамперед античні археологічні артефакти. 

 
Блог Михайла Циганова / Блог Михаила Цыганова 
Адреса в мережі Інтернет: http://m-tsyganov.livejournal.com/177329.html 
Адреса електронної скриньки: m_tsyganov@livejournal.com. 
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Мова сторінок – російська. Засновник блогу Михайло Циганов. Рік 
заснування 2007. 

Серія публікацій «Баллада о крисе» є вдалим прикладом використання 
в наукових цілях комунікаційного портала «LiveJournal». Вісім тематично 
пов’язаних між собою наукових статей разом утворюють цілісне аналітичне 
зброєзнавче дослідження криса на основі речових джерел (з особистої колек- 
ції дописувача та індонезійських музеїв), фахової літератури та польових 
досліджень самого автора. Статті ґрунтовно проілюстровані оригінальними 
фотоматеріалами.  

 
Міжнародний форум, присвячений мечам / Sword Forum International 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.swordforum.com/ 
Адреса електронної скриньки: mark@swordforum.com 
Мова сайту – англійська. Сайт засновано Адріаном Ко (Adrian Ko). Рік 

заснування – 1998. 
Ресурс задумано як міжнародний інформаційний та освітній портал, що 

сприяє поширенню історії та культури дослідженнями клинкової зброї та 
фехтувального мистецтва різних часів та культур. Сайт об’єднує науковців, 
колекціонерів, ковалів, художників, фехтувальників, усіх хто цікавиться 
історичною клинковою зброєю. 

На головній сторінці знаходяться анонси останніх наукових та науково-
популярних статей сайту, присвячених клинковій зброї. Основна поточна 
інформація зосереджена на сторінках ретельно структурованого за темами 
форуму.  

Поштова адреса товариства: Sword Forum International, P.O. Box 391, 
Red Bank, NJ 07701, U.S.A. 

 
Сайт, присвячений середньовічним мечам / Mediaeval Sword Resource Site. 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.vikingsword.com. 
Адреса електронної скриньки: ljones@vikingsword.com. 
Мова сайту – англійська. Сайт засновано Джонсом Л.А. (Jones Lee A.), 

фахівцем у галузі середньовічної клинкової зброї. Рік заснування – 1997. 
Ресурс присвячено вузькій проблематиці – мечам періоду V–XV ст. 
У структурі сайту передбачено десять розділів. На сторінці «Glossary» 

знаходиться ілюстрований термінологічний словник, де розглянуті складові 
частини меча. У «Virtual Museum» знаходяться ілюстрації та детальні описи 
реальних зразків мечів різних типів, класифікованих за класичними схемами. 
На сторінці «On-Line Library» розміщені повні тексти оригінальних наукових 
та науково-популярних статей, написаних для сайту. У «Bibliography» знахо- 
диться анотований список з більш як півсотнею тематичних академічних 
праць – монографій, статей й доповідей. 

На сторінці «Museums» розміщено анотований список найбільших 
військових музеїв світу, рубрикованих за географічним принципом. У розділі 
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«Links» знаходиться величезний анотований список посилань, упорядкований 
за тематикою та напрямом діяльності сайтів. 

Нарешті окремий пункт меню «EEWRS» переносить користувача на 
окремий добре структурований сайт «Ethnographic Edged Weapons Resource 
Site», присвячений холодній зброї різних країн світу. На головній сторінці 
(«Geographical Index») зібрано кілька десятків академічних наукових статей 
та доповідей у вигляді повнотекстових документів, а також посилання на 
тематичні сайти. Матеріали стосуються національної зброї різних країн світу. 
У «Bibliography» представлена постійно поповнювана  надзвичайно фахова за 
змістом історіографічна база – монографії та статті провідних зброєзнавців 
світу у супроводженні детальних синопсисів. Невеликий список посилань 
«Links» супроводжується ґрунтовним описом сайтів зброєзнавчої тематики.  

На порталі також присутні розділи «Collector's Guide» – статті заснов- 
ника ресурсу з порадами колекціонерам, а також спільний для обох сайтів 
добре розвинутий форум («Discussion Forum», «Forum»), що складається  
з кількох основних розділів: «Ethnographic Weapons», «European Armoury», 
«Keris Warung Kopi», де обговорюється проблематика відповідно національ- 
ної, європейської зброї та кріси. Серед учасників форуму можна зустріти 
добре знаних у світі фахівців історичного зброєзнавства. 

У цілому портал справляє враження одного з найбільш фахових  
й компетентних академічних зброєзнавчих ресурсів в Інтернет-просторі. 

 
Дослідження Стівена Вуда / Stephen Wood Research  
Адреса в мережі Інтернет: http://www.stephenwoodresearch.com/  
Адреса електронної скриньки: mail@stephenwoodresearch.com. 
Персональний сайт-портфоліо знаного фахівця у галузі історичного 

зброєзнавства та джерелознавства.  
Ресурс представляє собою кілька Інтернет-сторінок, об’єднаних простим 

меню. У розділі «Portfolio» знаходяться зображення та детальні описи най- 
більш видатних зразків, які дослідив та атрибутував науковець. Серед них 
більше десяти ексклюзивних предметів особистого озброєння вельможних 
осіб та їх супроводження, а також декілька живописних портретів. 

У розділі «Publications & Reviews» розміщено бібліографічний список 
праць ученого, серед яких дві монографії та десятки наукових статей. 

Поштова адреса дослідника: 6 Regent Square, Bloomsbury, London, 
WC1H 8HZ, United Kingdom. 

 
3. Електронні періодичні та серійні видання 
 
Журнал «Клинок» 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.klinokmag.com.ua.  
Адреса електронної скриньки: info@klinokmag.com.ua 
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Мова ресурсу – російська / англійська / українська. Засновник – Редак- 
ція журналів «Оружие и охота», «Клинок». Рік заснування 2003. 

Часопис «Клинок» – одне з найвідоміших вітчизняних науково-попу- 
лярних видань, присвячених проблемам зброєзнавства. Список дописувачів 
різноманітний – від серйозних дослідників зброї, колекціонерів та метало- 
знавців до фехтувальників та аматорів історичної реконструкції. 

На сайті є можливість ознайомитись зі змістом усіх номерів часопису, 
починаючи від 2003 р. Статті представлені у вигляді повнотекстових доку- 
ментів, окрім останніх номерів. З метою поліпшення пошукових можливо- 
стей, статті упорядковані за прізвищами авторів та хронологією.   

Ресурс структуровано як інтерактивне електронне видання: на головній 
сторінці розміщено список номерів часопису від кожного з яких здійснюється 
перехід до змісту та текстів. 

Поштова адресa редaкцiї: а/я 14, 03062, Київ, Україна.  
 
Військово-історичний альманах. 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.uarmy.com.ua/ALMANAH/MAIN/ 

main.html. 
Адреса електронної скриньки: milmuz@carrier.kiev.ua 
Мова сайту – українська. Ресурс засновано Національним військово-

історичним музеєм України. Рік заснування – 2000. 
Журнал публікує наукові статті з проблем зброєзнавства, уніформології 

та військової історії. На сайті можна ознайомитись із змістом всіх номерів 
часопису починаючи від його заснування у 2000 р. та анотаціями статей. 
Повні тексти також доступні для завантаження у вигляді архівів RAR. 

Ресурс структуровано як інтерактивне електронне видання: на головній 
сторінці розміщено список номерів часопису від кожного з яких здійснюється 
перехід до змісту та анотацій. 

Поштова адресa редaкцiї: 01001, Київ, a/с 91. 
 
Спеціальні історичні дисципліни. Питання теорії та методики. 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.history.org.ua/index.php?litera&ask 

About=sid 
Адреса електронної скриньки: institute@history.org.ua. 
Мова сайту – українська. Ресурс засновано Інститутом історії України 

НАН України. Рік заснування – 2008. 
Сторінка присвячена інститутському збірнику наукових праць «Спеці- 

альні історичні дисципліни: питання теорії та методики». Від 2001 р. у ви- 
данні започатковано рубрику «Зброєзнавство». На порталі засновника  
у вигляді повнотекстових документів представлена більшість фахових статей 
цієї тематики, що вийшли друком у різні роки. 

Поштова адресa редaкцiї: вул. Грушевського, 4, к. 505, 01001, Київ, 
Україна. 
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Сторінки воєнної історії України. 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.history.org.ua/index.php?litera&ask 

About=war 
Адреса електронної скриньки: institute@history.org.ua. 
Мова сайту – українська. Ресурс засновано Інститутом історії України 

НАН України. Рік заснування – 2008. 
Сторінка присвячена інститутському збірнику наукових праць «Сторін- 

ки воєнної історії Україн». Збірник присвячений малодослідженим питанням 
історії України періоду Другої світової війни. Значна увага у збірнику при- 
ділена джерелознавчим і методологічним аспектам дослідження історії Дру- 
гої світової війни та питанням історіографії (рубрика «Методологія, історіо- 
графія та джерелознавство»). На порталі засновника у вигляді повнотексто- 
вих документів представлені окремі статті, опубліковані у збірнику в різні роки. 

Поштова адресa редaкцiї: вул. Грушевського, 4, к. 503, 01001, Київ, 
Україна. 

 
Словник-довідник «Зброя» (Библиотекар.Ру) / Словарь-справочник 

«Оружие» (Библиотекарь.Ру) 
Адреса в мережі Інтернет: http://bibliotekar.ru/encOruzh/index.htm. 
Адреса електронної скриньки: на сайті. 
Мова сайту – російська.  
Ресурс «Библиотекарь.Ру» являє собою електронну бібліотеку не- 

художньої літератури зі світової історії, мистецтва, культури, прикладних 
наук. На сайті розміщено підбірку інтерактивних онлайнових довідників 
серед яких науковий інтерес для зброєзнавця представляє словник-довідник 
«Зброя», створений відомим фахівцем Ю.В. Шокаревим. Ця версія є скороче- 
ним інтерактивним онлайновим варіантом його книги (Оружие. Иллюстриро- 
ванный словарь. – М., 2003. – 224 с.). У словнику пояснено 355 найважливі- 
ших та найбільш вживаних зброєзнавчих понять, видів та типів зброї. 
Матеріал розміщено в алфавітному порядку. Кожний вид, тип чи зразок зброї 
супроводжується його детальним описом та історією походження.  

 
Військова Книга / Аrmourbook 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.armourbook.com. 
Адреса електронної скриньки: на сайті 
Мова ресурсу – російська. Рік заснування 2007. 
Ресурс присвячено науковим та науково-популярним матеріалам  

з історії розвитку зброї, військової техніки, уніформ, нагород, а також 
військовому моделізму. 

Зброєзнавча інформація представлена у вигляді повнотекстових 
електронних документів – російських, українських, західноєвропейських 
монографій, спеціалізованих періодичних видань, іконографічних, технічних 
та кіно-фотоматеріалів.  
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Структура сайту передбачає організацію матеріалів за тематичним 
принципом, доступ до них забезпечено за допомогою багаторівневого меню 
розділу «Навигация». Зброєзнавча література сконцентрована у підрозділах 
«Бронетехника», «Авиация», «Флот», «Униформа и снаряжение». Крім того  
у підрозділі «Разное» розміщено іконографічну та технічну, а у «Видео» – 
кінодокументальну інформацію. Зауважимо, що задля уникнення звинува- 
чень у незаконному копіюванні на сайті зберігаються не самі тексти, а лише 
посилання на файли, розміщені на різних файлообмінних ресурсах, що не 
тільки ускладнює завантаження обраної інформації, але й позбавляє користу- 
вача впевненості у законності отриманих послуг та якості отриманого 
продукту. На сайті функціонує потужний форум. Користування матеріалами 
сайту стає можливим тільки після реєстрації користувача. 

Ресурс зареєстровано в найбільших пошукових системах (Google, 
Yahoo, Yandex, Rambler, Altavista). 

 
Історичний опис одностроїв та озброєння російських військ / Истори- 

ческое описание одежды и вооружения российских войск.  
Адреса в мережі Інтернет: http://listat.ru. 
Адреса електронної скриньки: webmaster@listat.ru.  
Мова сайту – російська.  
Автор – Олег Листвін. Ресурс являє собою інтерактивну версію фунда- 

ментальної наукової праці: Висковатов А.В. Историческое описание одежды 
и вооружения российских войск: у 34-х т. – СПб, 1841–1862. Нині частково 
опрацьовано 31 том.  

Структура сайту типова для інтерактивного електронного видання: на 
головній сторінці розміщено список томів від кожного з яких здійснюється 
перехід до змісту й далі до тексту та ілюстрацій.  

Анотований список 2020-ти ілюстрацій з І по XVIII частини включно 
також розміщений на сайті «Memorandum.ru» (http://www.memorandum.ru/ 
viskowatov/imglist.html), що є філією інтернет-проекту «1812 год». 

 
Зброя та озброєння / Arms and Armour. 
Адреси сторінок в мережі Інтернет: http://maney.co.uk/index.php/ 

journals/aaa; 
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/aaa 
Адреса електронної скриньки: pr@maney.co.uk. 
Мова сайту – англійська. Засновники – видавництво Maney Publishing 

та британський національний музей The Royal Armouries Museum. Рік 
заснування – 2004. 

Сторінки сайту присвячені одному з найбільш авторитетних 
академічних зброєзнавчих часописів «Arms & Armour. Journal of the Royal 
Armouries». Інтернет-сторінки розміщені на порталі видавця журналу – 
компанії Maney Publishing (Великобританія – США). Наявна інформація 
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щодо тематики,  періодичності випуску журналу умов його підписки, та 
складу редакційної колегії. На сайті також розміщені наукові статті, опублі- 
ковані в часописі від 2004 р. Усі вони супроводжуються докладною анота- 
цією, списком ключових слів та відомостями про авторів. Послуга із заванта- 
ження повних текстів статей надається користувачам на платній основі. 

Поштова адреса видавництва: 1 Carlton House Terrace, London SW1Y 
5AF, UK; 875 Massachusetts Avenue, 7th Floor, Cambridge MA 02139, USA. 

 
4. Інтернет-ресурси комерційних закладів 
 

Златоустівська гравюра на сталі / Златоустовская гравюра на стали 
Адреса в мережі Інтернет: http://www.zlatgravura.ru 
Адреса електронної скриньки: info@zlatgravura.ru. 
Мова ресурсу – російська. Засновник: ООО «Златоустовская гравюра 

на стали». Рік заснування – 2005. 
Сайт репрезентує продукцію Златоустівського зброярського підприєм- 

ства. Представлена також історико-зброєзнавча інформація, пов’язана  
з термінологією клинкової зброї, особливостями її регіональних різновидів та 
історією вжитку. Значну увагу приділено історії Златоустівської гравюри та 
колекціям Златоустівскої холодної зброї в музеях Росії. Доступ до інформації 
забезпечується складним трирівневим меню. 

Поштова адреса підприємства: ООО «Златоустовская гравюра на 
стали», ул.Бориса Ручьева, дом 2, а/я 5026, Златоуст, Россия, 456207. 

 

Краща антикварна зброя та озброєння від Джонатана Барретта / 
Jonathan Barrett Fine Antique Arms and Armour. 

Адреса в мережі Інтернет: http://www.jonathanbarrett.com. 
Адреса електронної скриньки: sales@jonathanbarrett.com 
Персональний сайт відомого знавця та колекціонера східної зброї, 

наукова діяльність якого провадиться на комерційній основі. 
Ресурс представляє собою кілька Інтернет-сторінок, об’єднаних простим 

меню. У розділі «Catalogue» знаходяться зображення, детальні описи та ціни 
виставлених на продаж зразків. 

Ресурс є яскравим прикладом надзвичайної комерціалізації зброєзнав- 
чої науки, коли високий науковий рівень та незаперечний авторитет фахівця 
стають запорукою його бізнесового успіху.  

 

Численні аукціонні доми та магазини антикваріату цікаві для зброє- 
знавця насамперед великими безкоштовними онлайновими каталогами зраз- 
ків давньої зброї з приватних колекцій, атрибутованих контрактними фахів- 
цями. Зазначені каталоги зазвичай дублюють друковані видання, які можна 
замовити на тих саме сайтах.  

Веб-сайти магазинів та аукціонів побудовані за спільною схемою: 
багаторівневі меню та пошукові системи дозволяють відфільтрувати контент 
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за типологічними критеріями, територіальною та хронологічною ознаками, 
переглянути каталог поточних лотів, іноді навіть взяти участь у торгах  
у режимі онлайн. 

Нижче наводимо Інтернет-адреси авторитетних аукціонів та магазинів, 
що спеціалізуються на продажу антикварної зброї:  

ArmsAndArmourAuctions.com (довідковий ресурс) –  
http://www.armsandarmourauctions.com; 

Australian Arms Auctions (Австралія) –  
http://www.australianarmsauctions.com; 

Magazin Royal (Бельгія) – http://www.magazinroyal.be; 
Oriental Arms. Antique Arms and Armor (Ізраїль) – http://www.oriental-

arms.com 
Czerny’s international auction house Ltd. (Італія) – http://www.czernys.com; 
San Giorgio Аuction Нouse (Італія) – http://www.sangiorgioaste.com; 
Hermann Нistorica Munich (Німеччина) – http://www.hermann-historica.de; 
Antiken Blankwaffen (Німеччина) – http://www.blankewaffen.de; 
Антикварный магазин Waterloo (Російська Федерація) – http://waterloo-

collection.ru; 
 Галерея старинного холодного оружия (Російська Федерація) – 

http://www.swords.spb.ru;  
Аукционный дом «Гелос» (Російська Федерація – Україна) –  

http://www.gelos.ru/activities/oruzh.shtml; 
EriksEdge.com. Authentic Antique Tribal Weapons, Swords, & Shields from 

Indonesia, the Philippines, Africa, Oceania, & Asia (США) –  
http://www.eriksedge.com; 

Collectible Firearms and Edged Weapons (США) –  
http://www.collectiblefirearms.com; 

Rock Island Auction Company (США) – http://www.rockislandauction.com; 
LionGate Arms & Armour Inc. (США) –  

http://www.liongate-armsandarmour.com;  
Магазин Arsenalrusse (Франція) – http://ru.arsenalrusse.com.  
 
В цілому, історичне зброєзнавство як академічна наука надто обмежено 

й фрагментарно висвітлене в мережі Інтернет. Значно повніше представлено 
самі матеріали для зброєзнавчих досліджень, зокрема речові джерела, чому 
сприяють потужні комерційні заклади, що спеціалізуються на торгівлі антиквар- 
ною зброєю. Великий розвиток отримали також форуми, де колекціонери та 
науковці обговорюють актуальні проблеми атрибуції та історії зброї. 

У цьому зв’язку слід наголосити на актуальності розвитку саме 
академічного зброєзнавства як сучасної спеціальної історичної дисципліни  
в Інтернеті: адже частка цього сегменту історико-зброєзнавчих ресурсів 
Всесвітньої мережі досі займає останні позиції. 
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БОРЯК Геннадій Володимирович – д.і.н., проф., член-кореспондент  
НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України, 
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