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КЛАСИФІКАТОР ПАМ'ЯТОК (ОБ'ЄКТІВ) АРХЕОЛОГІЇ
(розділ "Археологічні об'єкти у структурі автоматизованої бази даних")
Періодизація
Епоха

Датування

1

2

Культурна приналежність
Археологічна (археологічні
Суспільно7
культури та культурно7історичні
історична
спільності)
3

4

вілендорфськокостенківська АК
палеоліт 1,5 млн рр. –
первісне
Х тис. до н. е. суспільство (Східний Гравет),
епігравет,
красносільська АК,
осокорівська АК,
свідерська АК,
шанкобинська АК

Пам'ятки (об'єкти)
Споруди
(витвори)
5

Комплекси

Визначні
місця

6

7

святилище
печерне,
стоянка наземна,
стоянка печерна

вогнище (кострище), місцезна
кістковище,
ходження
петрогліф, поховання,
споруда житлова,
яма господарська,
яма поховальна

мезоліт ІХVI тис.
до н. е.

гребениківська АК,
первісне
суспільство донецька АК,

могильник
ґрунтовий,
святилище
наземне,
святилище
печерне, стоянка
наземна, стоянка
печерна

вогнище (кострище), місцезна
майстерня, петрогліф, ходження
поховання, споруда
господарська, споруда
житлова

неоліт

азоводніпровська АК,
первісне
суспільство бугодністровська АК,

могильник
ґрунтовий,
поселення,
святилище
наземне,
святилище
печерне, стоянка
наземна, стоянка
печерна

будівля житлова,
місцезна
вогнище (кострище), ходження
копальня кременева,
печера штучна,
петрогліф, поховання,
споруда виробнича,
споруда господарська,
споруда культова

VIV тис.
до н. е.

зимівниківська АК,
кудлаївська АК,
кукрецька АК,
мурзаккобинська АК,
пісочнорівська АК, Платівський
Став АК, шпанська АК,
яніславицька АК

дніпродонецька АК,
донецька АК,
КришСтарчево АК,
лінійнострічкової
кераміки АК,
німанська (волинська) АК,
сурська АК,
ташаїрська АК,
ямковогребінцевої кераміки АК

1

енеоліт

доба
бронзи

2

3

4

5

6

7

городищесхови
ще, могильник
ґрунтовий, мо
гильник курган
ний, поселення,
стоянка наземна,
стоянка печерна,
святилище
наземне, святи
лище печерне

будівля житлова,
вогнище (кострище),
зольник, копальня
кременева, копальня
міднорудна, кромлех,
курган, майстерня,
петрогліф, печера
штучна, поховання,
споруда господарська,
споруда культова,
споруда оборонна

місцезна
ходження

ІІІ тис.
первісне
бабинська (багатовали
до н. е. –
суспільство кової кераміки) АК,
Баден АК,
Х ст. до н. е.
білогрудівська АК,
білозерська АК,
бондарихінська АК,
зрубна КІС,
катакомбна КІС,
кеміобинська АК,
комарівська АК,
лебедівська АК,
лужицька АК,
мар'янівська АК,
Ноа (Ноуа) АК,
Отомань АК,
сабатинівська АК,
середньодніпровська АК,
тшинецькокомарівська
КІС, Фельшесевич
Станове АК,
шнурової кераміки КІС,
ямна КІС

городище,
городище
сховище,
могильник
ґрунтовий,
могильник
катакомбний,
могильник
курганний,
поселення,
стоянка наземна,
стоянка печерна

башта фортечна,
будівля житлова,
будівля культова,
вал земляний, вогнище
(кострище), дольмен,
зольник, катакомба,
колодязь, копальня
кременева, копальня
міднорудна, кромлех,
курган, майстерня,
менгір, мур, петрогліф,
печера штучна,
рів, склеп земляний,
склеп кам'яний,
споруда господарська,
споруда культова

місцезна
ходження,
святилище
наземне,
святилище
печерне
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кінець V – первісне
Гумельниця АК,
початок ІV суспільство кулястих амфор АК,
Лендель КІС,
тис. до н. е.
лійчастого посуду АК,
нижньомихайлівська АК,
полгарська АК,
рогачицька АК,
середньостогівсько
хвалинська КІС,
трипільська АК,
усатівська АК

2

залізний VІІІ ст.
вік
до н. е. –
середина
V ст. н. е.

3

давньогрецькі
поліси,
скіфська
держава,
Римська
імперія,
Боспорське
царство,
Готська
держава

4

вельбарська АК,
висоцька АК,
гетодакійська АК,
давньогрецька КІС,
давньоримська КІС,
зарубинецька АК,
зубрицька АК,
карпатських
курганів АК,
кизилкобинська АК
(таври),
кіммерійська АК,
київська АК,
куштановицька АК,
латенська АК,
липицька АК,
милоградська АК,
пізньоскіфська АК,
пшеворська АК,
поєнешті
лукашівська АК,
сарматська АК,
скіфська АК,
фракійський
гальштат АК,
черняхівська АК,
чорноліська АК,
юхнівська АК

5

6

агора,
городище
опідум,
городище
сховище,
городище
фортеця, місто,
могильник
ґрунтовий,
могильник
катакомбний,
могильник
курганний,
поселення,
поселення
печерне,
теменос, хора

башта фортечна, брама
міська, брама фортечна,
будівля виробнича, будівля
господарська, будівля
громадська, будівля житлова,
будівля культова, вал
земляний, вогнище
(кострище), водогін,
водосховище, горн, гробниця,
дольмен, зольник, казарма,
катакомба, колодязь,
копальня міднорудна,
копальня соляна, кромлех,
курган, майстерня
бронзоливарна, майстерня
виноробна, майстерня
гончарна, майстерня
залізообробна, майстерня
косторізна, менгір, міст, мур,
палац, петрогліф, печера
штучна, поховання, рів,
ротонда, садиба, синагога,
склеп земляний, склеп
кам'яний, споруда виробнича,
споруда господарська, сходи,
театр, терми, фонтан,
фортеця, храм, цистерна,
цитадель

7

святилище
наземне,
святилище
печерне
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1

1

2

3

4

раннє
VІХ ст. Візантійська аварська АК,
болгарська АК,
середньовіччя
імперія,
волинцевська АК,
слов'янські
гунська АК,
племена,
Хозарський колочинська АК,
пеньківська АК,
каганат
празька АК,
райковецька АК,
роменська АК,
салтівська АК,
угорська АК,
єврейська КІС

5

643

7

башта фортечна, брама
міська, брама фортечна,
будівля виробнича,
будівля громадська,
будівля житлова, будівля
культова, вал земляний,
верф, вогнище
(кострище), водогін, горн
гончарний, горн
ковальський, гробниця,
дзвіниця, зольник,
катакомба, келія наземна,
келія печерна, кенаса,
колодязь, копальня
міднорудна, копальня
соляна, курган,
майстерня, медресе,
менгір, мечеть, міст, мур,
палац, петрогліф, печера
штучна, рів, ротонда,
садиба, синагога, склеп
земляний, склеп кам'яний,
споруда виробнича,
споруда господарська,
споруда культова, сходи,
текіє, трапезна наземна,
трапезна печерна, фонтан,
церква наземна, церква
печерна, цитадель

місце битви

Класифікатор пам'яток (об'єктів) археології

городище,
дитинець,
городищезамок,
городище
сховище,
городище
фортеця,
місто,
могильник
ґрунтовий,
могильник
катакомбний,
могильник
курганний,
монастир
наземний,
монастир
печерний,
посад,
поселення,
селище,
святилище
наземне,
святилище
печерне

6

2

3

4

5

6

7

городище, дитинець,
городищезамок,
городищесховище,
городищефортеця,
місто, могильник
ґрунтовий, могильник
катакомбний,
могильник курганний,
монастир наземний,
монастир печерний,
посад, поселення,
селище, святилище
наземне, святилище
печерне

баштадонжон, башта
фортечна, брама міська,
брама фортечна, будівля
виробнича, будівля
громадська, будівля
житлова, будівля культова,
вал земляний,верф, вогнище
(кострище), водогін, горн
гончарний, горн
ковальський, гробниця,
дзвіниця, зольник,
катакомба, келія наземна,
келія печерна, кенаса,
колодязь, копальня
міднорудна, копальня
соляна, костел, курган,
майстерня, медресе, менгір,
мечеть, міст, мур, палац,
петрогліф, печера штучна,
рів, ротонда, садиба,
синагога, склеп кам'яний,
споруда виробнича,
споруда господарська,
споруда культова, сходи,
текіє, трапезна наземна,
трапезна печерна, фонтан,
церква наземна,
церква печерна,
цитадель

місце битви
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1

розвинуте ХХІІІ ст. Візантійська візантійська КІС,
серед
імперія,
давньоруська АК,
ньовіччя
Київська
єврейська КІС,
Русь,
караїмська КІС,
давньоруські тюркська КІС,
князівства,
угорська КІС
Галицько
Волинська
Русь

1

2

3

645

5

6

7

вірменська КІС,
єврейська КІС,
караїмська КІС,
литовська КІС,
молдовська КІС,
польська КІС,
російська КІС,
татарська КІС,
угорська КІС,
українська КІС

городище,
городищезамок,
городищефортеця,
місто, могильник
ґрунтовий,
могильник
курганний,
монастир наземний,
монастир печерний,
поселення, селище

баштадонжон, башта
фортечна, брама міська,
брама фортечна, будівля
виробнича, будівля
громадська, будівля
житлова, будівля культова,
вал земляний, верф,
водогін, горн гончарний,
горн ковальський,
гробниця, дзвіниця,
катакомба, келія наземна,
келія печерна, кенаса,
колодязь, копальня
міднорудна, копальня
соляна, костел, курган,
майстерня, медресе, мечеть,
міст, мур, палац, петрогліф,
печера штучна, рів,
ротонда, садиба, синагога,
склеп земляний, склеп
кам'яний, споруда
виробнича, споруда
господарська, споруда
культова, сходи, текіє,
трапезна наземна, трапезна
печерна, фонтан, церква
наземна, церква печерна,
цитадель

місце
битви

Класифікатор пам'яток (об'єктів) археології

пізнє
XIVXVII ст. Галицько
середньовіччя
Волинська
Русь, Велике
Князівство
Литовське,
Золота Орда,
Кримське
ханство,
Османська
імперія,
Молдовське
князівство,
Річ
Посполита,
Московська
держава

4

2

3

новий час XVІІІХІХ ст. Російська
імперія,
Османська
імперія,
Австро
Угорська
імперія,
Річ
Посполита

4

вірменська КІС,
єврейська КІС,
караїмська КІС,
литовська КІС,
молдовська КІС,
османська КІС,
польська КІС,
російська КІС,
татарська КІС,
угорська КІС,
українська КІС

5

6

7

замок,
городищефортеця,
місто,
могильник
ґрунтовий,
монастир наземний,
монастир печерний,
поселення,
селище, селітроварня
(городищемайдан),
сховище печерне

башта фортечна, брама
міська, брама
тріумфальна, брама
фортечна, будівля
виробнича, будівля
господарська, будівля
житлова, будівля
культова, вал земляний,
верф, гробниця,
дзвіниця, катакомба,
келія наземна, келія
печерна, кенаса,
колодязь, копальня
міднорудна, копальня
соляна, костел, медресе,
мечеть, міст, мур, палац,
печера штучна, рів,
ротонда, садиба,
синагога, склеп,
споруда господарська,
споруда культова,
сходи, трапезна
наземна, трапезна
печерна, фонтан,
церква наземна, церква
печерна

місце битви

З технічних причин до тексту "Класифікаторів нерухомих об'єктів культурної спадщини" (2012 р., видавництво "Фенікс"), підготовленого НДІ пам'яткоохоронних
досліджень, закрались помилки. Подаємо виправлений варіант.
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1

