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 У доповіді висвітлюється діяльність художньо-меморіального музею 

О.О. Осмьоркіна в експозиційно-виставочному та науково-просвітницькому 

напрямках роботи, реалізація тематичних мистецьких проєктів, 

впровадження інтерактивних методів у спілкуванні з відвідувачами різної 

вікової та профільної аудиторії, створення мобільної культурно-мистецької 

платформи, адаптованої до потреб сучасного інформаційного простору. 
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  Швидкий розвиток технологій початку ХХІ століття активно 

змінює звичні ритми життя і умови нашого існування в суспільному 

середовищі. Комп’ютер, інтернет, мобільний телефон – перші ознаки нових 

реалій  інформаційного суспільства, кількість одномоментних новин, що 

накочується безкінечним потоком подій, намагається засмітити людський 

мозок, не даючи можливостей зосередитися, вимити будь-які ознаки 

культурної, історичної і мистецької пам’яті. Інформаційні війни стають 

повсякденною реальністю. Стає загальноприйнятним рухатися в фарватері 

споживацьких потреб публіки. Але, заміщуючи дослідницьку і освітню 

функції на популістичну і розважальну в наївній надії заволодіти душами 
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нових відвідувачів, в дійсності ми втрачаємо як свідомого, допитливого 

глядача, зацікавленого тією чи іншою історичною або мистецькою темою, 

так і знижуємо рівень власної кваліфікованості. Адже переходячи на рівень 

сприйняття посереднього глядача, йдучи на зустріч так званій посередній 

свідомості, ми і самі стаємо посередньо свідомими, втрачаючи свою 

унікальність. Чи зможемо, змінюючись у русі сучасності, зберегти і не 

нівелювати основоположні засади музею як скарбниці пам’яті, місця 

збереження і дослідження всіх аспектів реального і міфічного історичного 

минулого – навряд чи хтось знає та маємо спробувати.  

 Сучасний музей вже не може існувати без розробки і впровадження 

інтерактивних технологій у спілкуванні з глядачем. При цьому форми 

інтерактивної взаємодії вражають своєю різноманітністю. Навчання в музеї, 

семінари та спеціальні заходи цінують вище, якщо вони є інтерактивними, 

так само, як інтерактивні експозиції. Інтерактивність означає, що учасник 

може сам скеровувати захід в певному напрямі, може сам виступити і 

отримати реакцію на виступ. Відбувається інтеракція, якою керує сам 

учасник. Цей підхід тепер використовується в багатьох музеях.  

 Деякі напрацювання в цьому напрямку має і художньо-меморіальний 

музей О.О. Осмьоркіна, який в розробці нових форм роботи зазвичай 

опирається на класичну музейну практику. Ми вважаємо, що не зважаючи на 

всі зовнішні впливи і новації, музеї для суспільства будуть залишатися 

цікавими лише в силу своєї специфічної структури, яка складалася протягом 

кількох століть і особливістю якої є збалансоване поєднання науки та 

просвітництва, а кращим способом збереження цієї музейної особливості 

може бути розвиток і народження нових просвітницьких традицій на базі 

дослідження власної музейної колекції. Саме колекція і є нашим головним, 

унікальним надбанням. 

 Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна майже тридцять років 

радує шанувальників образотворчого мистецтва численними виставками та 

мистецькими проєктами.  
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 Досліджуючи діяльність музею в науково-просвітницькому та 

експозиційно-виставковому напрямках роботи, можна зробити висновок про 

певний досвід успішної реалізації мистецьких проєктів, які мають системний 

характер та розраховані на значний часовий термін. Зокрема, експозиційно-

виставочні: «Лауреати обласної премії в сфері образотворчого мистецтва та 

мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна» до дня народження О.О. 

Осмьоркіна, «Лауреати обласної премії в галузі архітектури, геральдики та 

вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка» до 

дня народження Я.В. Паученка та «В майстерні художника» до Дня 

художника.  

 Оригінальними є профільні арт-проєкти: для учнівської аудиторії 

«Галерея дитячого мистецтва», студенської творчої молоді «Нова генерація» 

та майстрів фотомистецтва «Місто Кропивницький у фотооб’єктиві».  

 Конкурсні мистецькі проєкти «Художній конкурс “Молодіжна палітра” 

імені Леоніда Бондаря» до Міжнародного дня захисту дітей та «Бієнале 

наївного мистецтва та мистецтва примітивізму “Велюровий кіт” імені Андрія 

Ліпатова» до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва, які, до речі, швидко набувають всеукраїнського 

значення.  

 Проєкти науково-просвітницького характеру: серія фотовиставок 

архітектури історичного центру міста Кропивницького «На перехресті 

вулиць Єлисаветграда-Кіровограда» до Дня міста, «Мистецтвознавчі 

читання» до Дня народження О.О. Осмьоркіна, «Таємниці музейного 

зібрання» та «Художні студії»  до Міжнародного дня музеїв.  

 А також яскраві культурно-мистецькі акції: «Музейні гостини» до 

Міжнародного дня музеїв, «Візит до музею» та «Дні відкритих дверей», що 

проводяться протягом року з нагоди пам’ятних і ювілейних дат О.О. 

Осмьоркіна та Я.В. Паученка, Дня художника та Дня архітектора, державних 

свят. 
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 Досить популярним є мистецький проєкт «Музична вітальня» до 

Міжнародного дня музики, в рамках якого в меморіальному залі музею, де 

розміщується старовинний рояль «Bluthner» (1904), отриманий музеєм згідно 

з заповітом вдови художника Н.Г. Осмьоркіної, влаштовуються концерти 

камерної музики у виконанні солістів, ансамблів, фольклорних та дитячих 

музичних колективів.  

 Всі проєкти незалежно від форми їхньої реалізації (виставкова, 

студійна, конференційна) мають візуальну та науково-просвітницьку 

складову і розраховані не лише на фахівців чи знавців образотворчого 

мистецтва, а й на широке коло відвідувачів. По кожному мистецькому 

проєкту розроблялася наукова концепція з означенням мети, передбачуваних 

завдань, кола учасників та очікуваних результатів. Для конкурсних проєктів 

готуються окремі спеціальні положення.  

 Звернення музею до форми роботи з довготривалими системними 

проєктами не випадкове, адже музеї, як мистецькі та наукові установи, 

потребують стабільності розвитку. А короткотермінові виставки та заходи, 

так би мовити на «злобу дня», що за нагальної потреби можуть бути 

реалізовані, але часте їх застосування не сприяє стабільному 

функціонуванню музею, розпорошуючи зусилля науковців, направлені на 

виконання основних завдань забезпечення збереження та дослідження 

музейних предметів, формування тематичних колекцій, вивчення 

особливостей мистецького та культурного розвитку тих чи інших територій, 

об’єктивне донесення до широкого глядача фактів минулої та сучасної 

історії. Все це потребує часу та ґрунтовної підготовки, що і забезпечують 

довготермінові мистецькі проекти, створюючи можливості для системного 

планування. Чітко визначаючи цілі та завдання культурної та мистецької 

діяльності, дотримуючись основних профільних засад музею, вони 

заохочують учасників до активної роботи за конкретними напрямками. Їх 

результативність є передбачуваною та надає можливості синтезованого 

втілення в життя науково-дослідницької, мистецько-експозиційної та 
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інформаційно-просвітницької роботи, збільшуючи інтерес до музею через 

велику кількість людей, опосередковано задіяних в проєктах. 

 Наведу лише декілька прикладів. У 2013 році  музей започаткував арт-

проєкт «Лауреати обласної премії в сфері образотворчого мистецтва та 

мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна», який присвячений дню 

народження О.О. Осмьоркіна та реалізується щороку. Головним завданням 

проєкту є підтримка художників – лауреатів премії, популяризація їхньої 

творчості через виставкову діяльність та показ нових мистецьких доробків 

для створення умов і стимулів до посилення їхньої мистецької роботи. Адже 

художник – це публічна особа і для нього важливо, що його творчість 

затребувана мистецьким та суспільним загалом та є доступною для 

мистецтвознавчих досліджень. Кожна з виставок проєкту має потужну 

інформаційну підтримку не лише через висвітлення в медійному просторі, а 

й через випуск спеціальних каталогів, розроблених науковцями музею, що 

включають мистецтвознавчу статтю з характеристикою творчості художника, 

короткі біографічні анотації, подані трьома мовами (українською, 

англійською та російською), та ілюстративні матеріали, з якими завжди 

можна ознайомитися на офіційному вебсайті музею в розділах «Вибрані 

виставки», «Вибрані події» та «Діяльність музею», а за потреби й 

роздрукувати для особистого використання.  

 Проєкт «В майстерні художника» до Дня художника є своєрідним  

продовженням попереднього. Його учасники, які в основному є лауреатами 

обласної премії в сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені 

Олександра Осмьоркіна, або мають потужний творчий потенціал, цікавий 

широкому загалу, не лише демонструють на виставкових площах фрагменти 

чи ескізи до робіт та невідомі твори, а й безпосередньо діляться своїми 

думками про мистецтво, розповідаючи в інтерв’ю, яке складає основу 

каталогу виставки, про своє мистецьке становлення. Пам’ятними в цьому 

аспекті є персональні виставки: «Автопортрет. Мистецькі відображення 

Михайла Надєждіна», яка власне і розпочала проєкт у 2015 році і на якій 
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було презентовано майже 50 творів народного художника України, 

заслуженого діяча мистецтв України Михайла Надєждіна та «Мовою 

пластики. Віктор Френчко про життя і мистецтво», що проходила в 2016 році 

в скульптурній майстерні митця і об’єднала пластичне та фотомистецтво, 

презентоване форматними світлинами-інсталяціями відомого 

кропивницького фотохудожника Олександра Шулешка, який виступив 

своєрідним літописцем життя і творчості члена Національної Спілки 

художників України,  скульптора Віктора Френчка.  

 Згадавши мистецтво фотографії, не можна обійти увагою ще два 

важливих мистецьких фотопроєкти до Дня міста – «На перехресті вулиць 

Єлисаветграда – Кіровограда», створений музеєм у творчій співпраці з 

заслуженим журналістом України, членом Національної Спілки 

фотохудожників України, фотокореспондентом Ігорем Демчуком у 2014-

2018 роках, та «Місто Кропивницький у фотооб’єктиві», заснований в 2020 

році, як своєрідне відлуння попереднього.  

 Мета першого проєкту – через  презентацію у фотографіях зацікавити 

широкі кола населення історією архітектури та містобудування, 

особливостями культурного, релігійного, промислового, політичного життя 

нашого міста від часів його заснування до сучасності, показати нерозривність 

мистецької переємності в побудові цілісного урбаністичного середовища. Це 

завдання було успішно реалізовано в п’яти виставках авторських фото 

заслуженого журналіста України Ігоря Демчука: «Вулиця Дворцова – минуле 

і сучасне», «Велика Перспективна – від фортеці Святої Єлизавети до Янгола-

охоронця міста», «Від каріатиди до хай-теку. Принади фасадної пластики 

міста над Інгулом», присвячена 150-річчю від дня народження художника 

архітектури Я.В. Паученка, «Центральна площа міста: сторінки літопису»,  

«Туристичні перлини міста Кропивницького», складовою яких стали 

фотоколажі, інсталяції та асамбляжі провідного наукового співробітника 

музею заслуженого художника України Андрія Надєждіна. До всіх виставок 

розроблені буклети та слайдшоу. А підсумком проєкту став випуск музеєм 
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однойменного мультимедійного видання на DVD-диску «На перехресті 

вулиць Єлисаветграда – Кіровограда. Серія виставок авторських фото Ігоря 

Демчука» та презентаційний художній фотоальбом «Місто о п’яти іменах. На 

перехресті стилів та епох. Архітектурні образи міста Кропивницького у 

фотооб’єктиві Ігоря Демчука». Автор-упорядник – Андрій Надєждін. Фото – 

Ігор Демчук. Головний редактор – Тамара Самиляк. - Кропивницький: 

«Імекс-ЛТД», 2018. – 72 с. : іл.  - текст укр. та англ. мовами, виданий за 

підтримки Міської ради міста Кропивницького в рамках програми розвитку 

культури і туризму, за створення якого його автори у 2019 році були 

удостоєні звання лауреатів обласної премії у сфері образотворчого мистецтва 

та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна в номінації 

«мистецтвознавство та історія мистецтв». 

 Сподіваємось, що така ж щаслива творча доля очікує і фотопроєкт 

«Місто Кропивницький у фотооб’єктиві», який має на меті показ міського 

життя в нових суспільних реаліях та  популяризацію творчості фотомайстрів 

міста, більшість з яких є лауреатами міської премії фотохудожників імені 

Василя Ковпака та обласної журналістської премії в номінації 

«фотожурналістика».  

 У 2018 році музей започаткував мистецький проєкт серії художніх 

виставок «Лауреати обласної премії в галузі архітектури, геральдики та 

вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка» до 

дня народження видатного зодчого Якова Паученка, який має на меті 

популяризацію творчості художників – лауреатів премії у номінації 

«декоративно-прикладне мистецтво» і передбачає влаштування персональних 

виставок та видання тематичних буклетів. В рамках проєкту презентовано 

унікальні персональні виставки відомих кропивницьких мисткинь – члена 

Національних Спілок художників та майстрів народного мистецтва України 

Ольги Коломієць «Українське бароко у витинанках Ольги Коломієць» та 

виставка творів килимарства заслуженого майстра народної творчості 

України Олександри Пренко «Весна – кохання – життя», а також тематичну 



 8 

виставку з музейної колекції «Традиції та новаторство в декоративно-

прикладному мистецтві Кіровоградщини». Виставка творів художників - 

лауреатів обласної премії в галузі архітектури, геральдики та вексилології і 

декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка», присвячена 15-

річчю відзначення перших лауреатів премії. 

 Окремо необхідно розповісти про музейні мистецькі проєкти, 

направлені на підтримку учнівської та студентської творчості. 

 Започаткований музеєм арт-проект «Нова генерація» до Дня молоді має 

на меті виявлення серед студентської художньої молоді яскравих 

талановитих особистостей в сучасному образотворчому мистецтві України і 

передбачає влаштування персональних та колективних виставок, а також 

видання тематичних буклетів з мистецтвознавчими статтями та 

репродукціями творчих доробків, реально надаючи можливість реалізації 

творчих зусиль студентів мистецьких навчальних закладів, що має значні 

перспективи в сучасних складних умовах навчання. 

 Унікальний науково-просвітницький проєкт «Мистецтвознавчі 

читання» до Дня народження Олександра Осмьоркіна направлений на 

залучення студентів навчальних закладів мистецького та гуманітарного 

профілю, учнів художніх шкіл до наукового дослідження і популяризації 

творчості всесвітньо відомого художника і педагога О.О. Осмьоркіна, 

художників-земляків, сучасних митців нашого краю, а також діяльності 

художника архітектури Я.В. Паученка та зодчих минулого і сьогодення, що 

реалізували свої архітектурні ідеї в нашому місті. Кращі роботи 

публікуються на сайті музею в окремому розділі «Мистецтвознавчі читання». 

Участь у цьому проєкті є стимулом для студентів у проведенні наукових 

досліджень з вивчення та популяризації історії мистецтва нашого міста й 

області, допомагає виявити талановитих студентів у сфері 

мистецтвознавства, вселяючи в них надію на майбутнє обраного шляху. 

Приємно відзначити, що «Осмьоркінські мистецтвознавчі читання» з кожним 
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роком не просто стають популярними, а й зростає їх науковий рівень, адже в 

них все частіше з задоволенням беруть участь і викладачі. 

 Ще один цікавий проєкт, що показав свою дієвість, це «Художній 

конкурс “Молодіжна палітра” імені Леоніда Бондаря» до Міжнародного дня 

захисту дітей. Особливість конкурсу, який проводиться щорічно за 

визначеними темами, в тому, що в ньому можуть брати участь як учні 

художніх шкіл та шкіл естетичного виховання, так і вихованці гуртків та 

студій загальноосвітніх навчальних закладів, а також студенти профільних 

відділень вищих навчальних закладів, кожен за своєю віковою категорією у 

відповідній номінації. Окрім того, конкурс виконує й інше завдання – 

увічнення пам’яті про художника і педагога, заслуженого працівника 

культури України, члена Національної Спілки художників України, лауреата 

обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені 

Олександра Осмьоркіна в номінації «національна традиція» Леоніда 

Івановича Бондаря (1938-2013), який віддав педагогічній роботі фактично все 

своє творче життя і був одним із засновників і понад двадцять років 

директором міської художньої школи імені Олександра Осмьоркіна. 

Конкурс, співорганізатором якого є Кіровоградська обласна організація 

Національної Спілки художників України, а призовий фонд забезпечує 

управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького, 

поступово розширює свої можливості, переходячи від міського на 

всеукраїнський рівень. 

Не можна оминути увагою і мистецький проєкт «Галерея дитячого 

мистецтва»,  заснований музеєм від початку своєї діяльності, який має на 

меті - презентацію виставок дитячої творчості, популяризацію кращих творів 

юних художників, залучення дітей до занять образотворчим мистецтвом. 

Колективні, персональні, тематичні вернісажі є результатом спільної роботи 

музею та художньої школи імені О.О. Осмьоркіна, дитячої школи мистецтв, 

студій образотворчого мистецтва Кіровоградського обласного центру дитячої 

та юнацької творчості, інших навчальних закладів.  
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А ось мистецький проєкт «Художні студії», започаткований у 2012 році 

як спільний мистецький проєкт музею та відділу образотворчого мистецтва 

дитячої школи мистецтв, має на меті  глибоке знайомство учнів з життям і 

творчістю художника і педагога О.О. Осмьоркіна та єлисаветградського 

архітектора Я.В. Паученка, прищеплення зацікавленості картиною як носієм 

основ живописної культури. Проводиться він щорічно в рамках культурно-

мистецької акції «Музейні гостини» до Міжнародного дня музеїв. Вихованці 

школи під керівництвом викладачів, до яких долучаються і випускники 

школи, які продовжують навчання на мистецькому факультеті 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. 

Винниченка, відтворюють творчу майстерню в залах музею. Результатом 

«Художніх студій» стає експрес-виставка творів юних художників та їх 

викладачів. 

Слід зазначити, що в музейному зібранні формується окрема колекція 

«Учнівська та студентська творчість», яка постійно поповнюється новими 

надходженнями.  

Знаковою подією мистецького життя у всеукраїнському просторі став 

започаткований музеєм за підтримки управління культури і туризму Міської 

ради міста Кропивницького у 2020 році новий арт-проєкт - «Бієнале наївного 

мистецтва та мистецтва примітивізму “Велюровий кіт” імені Андрія 

Ліпатова» до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва, метою якого є збереження та розвиток оригінальних 

народних традицій в сучасному самодіяльному та професійному 

образотворчому мистецтві, популяризація образотворчого мистецтва як 

одного з дієвих засобів розвитку української культури та увічнення пам’яті 

оригінального майстра наїву, художника-земляка, члена Національної Спілки 

майстрів народного мистецтва України Андрія Ліпатова (1960-2010).  Його  

оригінальні картини експонувалися на виставках та фестивалях народного, 

декоративно-прикладного та наївного мистецтва не лише в Україні, а й у 

Франції, Росії, Великобританії та Ірландії. Твори талановитого художника 
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знаходяться в збірках багатьох музеїв і приватних колекціях в Україні та за 

кордоном. Мурал із зображенням його картини «Променад на Дворцовій», 

виконаний в 2019 році на стіні Музею мистецтв з нагоди 265-річчя 

Кропивницького, є оригінальною візитівкою міста. У фондах художньо-

меморіального музею Олександра Осмьоркіна зберігається картина Андрія 

Ліпатова «Велюровий кіт» (1998), яка й надала назву арт-проєкту та стала 

основою логотипу і дизайну диплому учасника Бієнале. 

Співорганізаторами унікальної мистецької акції виступають: 

Комунальний заклад «Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради», 

Галерея «Єлисаветград» та Кіровоградська обласна організація Національної 

Спілки художників України. Інформаційну підтримку надають: «Вечірня 

газета» територіальної громади міста Кропивницького, Кропивницька 

телерадіокомпанія «TTV», а також Національна Спілка художників України 

та Всеукраїнський часопис «Артанія». 

 Виставку учасників Першого Бієнале складають 227 творів 55 митців з 

різних регіонів України. Його учасниками стали як відомі професійні 

художники – народний художник України Михайло Надєждін (м. 

Кропивницький), заслужені художники України Юрій Кафарський (м. 

Могилів-Подільський Вінницька обл.), Андрій Надєждін та Сергій 

Шаповалов (м. Кропивницький), заслужений майстер народної творчості 

України Олександра Пренко (м. Кропивницький), знакові постаті сучасного 

українського образотворчого мистецтва живописці Володимир Кабаченко (м. 

Одеса) та Анатолій Фурлет (м. Чернівці), визнані представники наїву Дмитро 

Молдованов (м. Миколаїв) та Олександр Ляпін (м. Київ), члени 

Національних Спілок художників та майстрів народного мистецтва України, 

так і художники-аматори, різні за фаховою освітою – інженери, журналісти, 

психологи, бібліотекарі, фотографи, математики та мовознавці, які успішно 

реалізуються в образотворчому мистецтві. Переконаний, що їхні художні 

пошуки стануть відкриттям для широкого загалу шанувальників сучасної 
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образотворчості. Подія широко висвітлювалася у місцевих та всеукраїнських 

ЗМІ. Було випущено також інформаційний каталог бієнале.  

 Підводячи підсумок, зазначу, що всі започатковані різноманітні 

тематичні експозиційно-виставочні та науково-просвітницькі проєкти є 

органічним продовженням профільної діяльності музею і направлені на 

розвиток мистецьких ідей, закладених художником і педагогом Олександром 

Осмьоркіним у сфері образотворчого мистецтва та Яковом Паученком в 

галузі архітектури, і сприяють розвитку українського образотворчого 

мистецтва у сучасних реаліях та популяризації діяльності музею в Україні та 

світі, розширюючи коло його шанувальників. Звісно, що ці мистецькі 

проєкти реалізуються в тісній співпраці музею з творчими спілками, 

навчальними закладами та за підтримки  управління культури і туризму 

Міської ради міста Кропивницького, за що всім їм щира вдячність. 
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мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна». Автор тексту, упорядник, 

дизайн  Надєждін А.М. – Кропивницький: Художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна, 2020. – 12 с.: іл. – Текст укр., рос. та англ. мовами. 

 

ІІ. Серія каталогів «В майстерні художника»: 

 10 Каталог «Автопортрет. Мистецькі відображення Михайла 

Надєждіна»  із серії «В майстерні художника». Упорядник, дизайн  Надєждін 

А.М. – Кіровоград: Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2015. – 

12 с.: іл. 

 11. Каталог «Графічні світи Фелікса Полонського» із серії «В майстерні 

художника». Упорядник, дизайн  Надєждін А.М. – Кіровоград: Художньо-

меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2015. – 12 с.: іл. 

 12. Каталог «Мовою пластики. Віктор Френчка про життя і мистецтво»  

із серії «В майстерні художника». Автор тексту, упорядник, дизайн  

Надєждін А.М. – Кропивницький (Кіровоград): Художньо-меморіальний 

музей О.О. Осмьоркіна, 2016. – 12 с.: іл. 

 13. Каталог. «Для тих, кого любимо…» Відверта розмова про 

мистецтво з художниками Юрієм Вінтенком та Галиною Яровою-Вінтенко» 

із серії каталогів «В майстерні художника». Автор тексту, упорядник, дизайн  

Надєждін А.М. – Кропивницький: Художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна, 2017. – 16 с.: іл. 

 14. Каталог. «Живописний всесвіт Анатолія Янєва» із серії «В 

майстерні художника». Автор тексту, упорядник, дизайн  А.М. Надєждін. – 

Кропивницький: Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, 2018. – 16 

с.: іл. 

 15. Каталог. ««Акварельна Україна:  Одеса – Кропивницький». 

Заслужені художники України Анатолій та Галина Кравченки» із серії 
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каталогів «В майстерні художника». Автор тексту, упорядник, дизайн  

А.М.Надєждін. – Кропивницький: Художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна, 2019. – 20 с.: іл. – Текст укр., рос. та англ. мовами. 

 16. Каталог. «Живописні експромти Сергія Шаповалова». Персональна 

виставка творів заслуженого художника України Сергія Шаповалова». Із 

серії каталогів «В майстерні художника». Автор тексту, упорядник, дизайн  

А.М. Надєждін. – Кропивницький: Художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна, 2020. – 24 с.: іл. 

 

ІІІ. Серія каталогів «Бієнале наївного мистецтва та мистецтва примітивізму  

“Велюровий кіт” імені Андрія Ліпатова» до Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва: 

 17. Каталог. Віртуальна виставка творів учасників Першого Бієнале 

наївного мистецтва та мистецтва примітивізму «Велюровий кіт» імені Андрія 

Ліпатова до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва на веб-сайті музею http://osmerkinmuseum.kr.ua. Автор 

тексту, упорядник, дизайн  А.М. Надєждін. – Кропивницький: Художньо-

меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, 2020. – 20 с. 

 

ІУ. Серія буклетів «Лауреати обласної премії в галузі архітектури, 

геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва  

імені Якова Паученка»: 

 18. Буклет. «Традиції та новаторство в декоративно-прикладному 

мистецтві Кіровоградщини». Виставка творів художників - лауреатів 

обласної премії в галузі архітектури, геральдики та вексилології і 

декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка», присвячена 15-

річчю відзначення перших лауреатів премії. - Автор-упорядник, дизайн 

А.М.Надєждін. – Кропивницький: Художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна, 2018. 

http://osmerkinmuseum.kr.ua/
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 19. Буклет  «“Українське бароко у витинанках Ольги Коломієць”. 

Персональна виставка творів О.В. Коломієць в рамках мистецького проекту 

серії художніх виставок “Лауреати обласної премії в галузі архітектури, 

геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова 

Паученка”». Автор-упорядник, дизайн А.М. Надєждін. – Кропивницький: 

Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2019. 

 20. Буклет  «Виставка творів килимарства заслуженого майстра 

народної творчості України Олександри Пренко “Весна – кохання - життя ” в 

рамках мистецького проекту серії художніх виставок “Лауреати обласної 

премії в галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-

прикладного мистецтва імені Якова Паученка”». Автор-упорядник, дизайн 

А.М. Надєждін. – Кропивницький: Художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна, 2020. 

 

V. Серія буклетів «Художній конкурс “Молодіжна палітра”  

імені Леоніда Бондаря» до Міжнародного дня захисту дітей: 

 21. Буклет. Твори переможців художнього конкурсу «Молодіжна 

палітра» імені Леоніда Бондаря до Міжнародного дня захисту дітей у 2016 

році на тему: «Ми – майбутнє України», присвяченої 25-річчю Незалежності 

України. - Автор тексту, упорядник, дизайн  А. Надєждін. – Кіровоград: 

Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2016. 

 22. Буклет. Виставка «Твори переможців художнього конкурсу 

“Молодіжна палітра” імені Леоніда Бондаря до Міжнародного дня захисту 

дітей у 2017 році на тему: “Класичні види образотворчого мистецтва”, 

присвяченої 125-річчю з дня народження О.О. Осмьоркіна». - Автор тексту, 

упорядник, дизайн  А. Надєждін. – Кропивницький: Художньо-меморіальний 

музей О.О. Осмьоркіна, 2017. 

 23. Буклет. Виставка «Твори переможців художнього конкурсу 

“Молодіжна палітра” імені Леоніда Бондаря до Міжнародного дня захисту у 

2018 році на тему: “Світ дитячої творчості”, присвячену 80-річчю з дня 
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народження заслуженого працівника культури Л.І. Бондаря». Автор тексту, 

упорядник, дизайн  А. Надєждін. – Кропивницький: Художньо-меморіальний 

музей О.О. Осмьоркіна, 2018. 

 24. Буклет. Виставка  «Твори переможців Художнього конкурсу 

“Молодіжна палітра” імені Леоніда Бондаря до Міжнародного дня захисту 

дітей у 2019 році на тему: “Моє місто”, присвячену 265-річчю заснування 

міста Кропивницького». Автор тексту, упорядник, дизайн  А. Надєждін. – 

Кропивницький: Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, 2019/ 

 25. Буклет. «Переможці Художнього конкурсу “Молодіжна палітра” 

імені Леоніда Бондаря до Міжнародного дня захисту дітей у 2020 році на 

тему: “Казковий світ дитинства” (Ілюстрації до літературних творів). Автор 

тексту, упорядник, дизайн  А. Надєждін. – Кропивницький: Художньо-

меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2020. 

 

VІ. Серія буклетів «Нова генерація»: 

 26. Буклет «Виставка творів Львівської молодіжної художньої спілки 

“Alla Prima” “Крок”». Автор тексту, упорядник, дизайн Надєждін А.М. - 

Кіровоград: Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, 2015. 

 27. Буклет «Виставка авторської графіки Єгора Гноєвого “Колажне 

Життя”».  Art-проект «Нова генерація». Автор тексту, упорядник, дизайн 

Надєждін А.М. - Кіровоград: Художньо-меморіальний музей О.О. 

Осмьоркіна, 2016/ 

 28. Буклет «Виставка витинанок «Моя Україна - “Від Сяну до Дону” до 

25-річчя Незалежності України». - Автор тексту, упорядник, дизайн  

Надєждін А.М. – Кропивницький (Кіровоград): Художньо-меморіальний 

музей О.О.Осмьоркіна, 2016. 

 29. Буклет. «Персональна виставка живописних творів Уляни 

Шкуренко “Заспівай мені пісеньку, літо”. Петриківський розпис». Арт-

проект «Нова генерація». - Автор тексту, упорядник, дизайн  А. Надєждін. – 

Кропивницький: Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2017. 
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 30. Буклет. «Виставка творчих робіт студентів “Архітектура: алгебра і 

гармонія” до Міжнародного дня пам’яток та історичних місць в рамках 

мистецького проекту “Нова генерація”». - Автор-упорядник, дизайн А.М. 

Надєждін. – Кропивницький: Художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна, 2018. 

 31. Буклет  «“Грані творчості”. Виставка художніх робіт студентів 

кафедри образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка в рамках мистецького проекту “Нова генерація”». 

Автор-упорядник, дизайн А.М. Надєждін. – Кропивницький: Художньо-

меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, 2019/ 

 32. Буклет. «“Витинанкою про ВСЕ”. Виставка творчих робіт студентів 

кафедри образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка в рамках мистецького проекту “Нова генерація” до 

Дня молоді». Автор-упорядник, дизайн А.М. Надєждін. – Кропивницький: 

Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2019. 

 

VІІ. Серія буклетів «Галерея дитячого мистецтва»: 

 33. Буклет. «Виставка творів учнів та викладачів відділу 

образотворчого мистецтва Кіровоградської дитячої школи мистецтв 

“Музейні фантазії”, присвяченої 120-річчю з дня народження О.О. 

Осмьоркіна». Автор тексту, художник та упорядник А.М. Надєждін.  - 

Кіровоград, 2012. 

 34. Буклет «Виставка дитячих малюнків “Архітектурні перлини нашого 

міста”. До 150-річчя з дня народження єлисаветградського архітектора 

Я.В.Паученка». - Автор тексту, упорядник, дизайн  А. Надєждін. – 

Кіровоград: Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2016. 

 35. Буклет  «“Барвистий калейдоскоп”. Виставка творів учнів відділу 

образотворчого мистецтва Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького». 
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Автор-упорядник, дизайн А.М. Надєждін. – Кропивницький: Художньо-

меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2019. 

 36. Буклет  «“Майстерня Леоніда Бондаря”. Художня виставка до 60-

річчя відкриття художньої школи імені О.О. Осмьоркіна міста 

Кропивницького в рамках мистецького проекту “Галерея дитячого 

мистецтва”». Автор-упорядник, дизайн А.М. Надєждін. – Кропивницький: 

Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2020. 

 37. Буклет. «Віртуальна персональна виставка творів випускниці 

Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького Ольги Шлапак “Літо – 

Канікули – Мрії” в рамках музейного арт-проекту “Галерея дитячого 

мистецтва”». Автор-упорядник, дизайн А.М. Надєждін. – Кропивницький: 

Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, 2020. 

 38. Буклет. «Виставка творів вихованців Арт-студії “Совушка” до Дня 

міста “Портрет міста: Архітектурні перлини Якова Паученка”». – Автор 

тексту, упорядник, дизайн  Надєждін А.М. – Кропивницький: Художньо-

меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, 2020. 

 39. Буклет. Віртуальна виставка творів учнів відділу образотворчого 

мистецтва дитячої школи мистецтв міста Кропивницького «Осінній вернісаж 

“Поки листя не опало…”» до Міжнародного дня акварелі в рамках музейного 

мистецького проекту «Галерея дитячого мистецтва» на веб-сайті музею 

http://osmerkinmuseum.kr.ua. - Автор тексту, упорядник, дизайн  А.М. 

Надєждін. – Кропивницький: Художньо-меморіальний музей О.О. 

Осмьоркіна, 2020. 

 40. Буклет. Віртуальна виставка малюнків учнів Художньої школи 

імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького «Творчий натюрморт» до 128-ї 

річниця з Дня народження О.О. Осмьоркіна в рамках музейного мистецького 

проекту «Галерея дитячого мистецтва» на веб-сайті музею 

http://osmerkinmuseum.kr.ua. - Автор тексту, упорядник, дизайн  А.М. 

Надєждін. – Кропивницький: Художньо-меморіальний музей О.О. 

Осмьоркіна, 2020 

http://osmerkinmuseum.kr.ua/
http://osmerkinmuseum.kr.ua/
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VІІІ. Серія буклетів «На перехресті вулиць Єлисаветграда-Кіровограда»:  

 41. Буклет «“Вулиця Дворцова – минуле і сучасне”. Виставка 

авторських фото Ігоря Демчука в рамках мистецького проекту “На перехресті 

вулиць Єлисаветграда - Кіровограда” до Дня міста». – Кіровоград: 

Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, 2014. 

 42. Буклет «“Велика Перспективна – від фортеці Святої Єлисавети до 

Янгола-охоронця міста”. Виставка авторських фото Ігоря Демчука в рамках 

мистецького проекту “На перехресті вулиць Єлисаветграда - Кіровограда” до 

Дня міста». Автор тексту, упорядник, дизайн  Надєждін А.М. - Кіровоград: 

Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2015. 

 43. Буклет. «“Від каріатиди до хай-теку. Принади фасадної пластики 

міста над Інгулом”. Виставка авторських фото Ігоря Демчука в рамках 

мистецького проекту “На перехресті вулиць Єлисаветграда - Кіровограда” до 

Дня міста», присвячена 150-річчю з дня народження художника архітектури 

Я.В. Паученка.  Автор  тексту, упорядник, дизайн  Надєждін А.М. – 

Кропивницький (Кіровоград): Художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна, 2016. 

 44. Буклет «“Центральна площа міста: сторінки літопису”. Виставка 

авторських фото Ігоря Демчука  в рамках мистецького проекту “На 

перехресті вулиць Єлисаветграда - Кіровограда” до Дня міста». Автор  

тексту, упорядник, дизайн  Надєждін А.М. – Кропивницький: Художньо-

меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, 2017. 

 45. Буклет «“Туристичні перлини міста Кропивницького”. Виставка 

авторських фото заслуженого журналіста України Ігоря Демчука  в рамках 

мистецького проекту “На перехресті вулиць Єлисаветграда - Кіровограда” до 

Дня міста». Автор  тексту, упорядник, дизайн  Надєждін А.М. – 

Кропивницький: Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, 2018. 

 46. Мультимедійне видання на DVD-диску «На перехресті вулиць 

Єлисаветграда – Кіровограда». Серія виставок авторських фото заслуженого 
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журналіста України Ігоря Демчука в рамках мистецького проекту до Дня 

міста «На перехресті вулиць Єлисаветграда - Кіровограда», презентованих в 

художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна у 2014-2018 рр. – 

Упорядник: А.М. Надєждін. – Кропивницький: Художньо-меморіальний 

музей О.О.Осмьоркіна, 2018. 

 47. Фотоальбом «Місто о п’яти іменах. На перехресті стилів та епох. 

Архітектурні образи міста Кропивницького у фотооб’єктиві Ігоря Демчука». 

Автор-упорядник – Андрій Надєждін. Фото – Ігор Демчук. Головний 

редактор – Тамара Самиляк. - Кропивницький: «Імекс-ЛТД», 2018. – 72 с. : 

іл.  - текст укр. та англ. мовами. 

 

ІХ. Серія буклетів «Місто Кропивницький у фотооб’єктиві»: 

 48. Буклет. Віртуальна фотовиставка Олександра Шулешка «Місто. 

Митці» до Дня міста. - Упорядник, дизайн  Надєждін А.М. – Кропивницький: 

Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2020. 

 

Х. Серія буклетів «Мистецтвознавчі читання»  

до Дня народження Олександра Осмьоркіна: 

 49. Буклет. Програма науково-мистецького просвітницького проекту 

«Мистецтвознавчі читання» до дня народження О.О. Осмьоркіна на тему: 

«Архітектурна історія Єлисаветграда» до 260-річчя заснування міста та 100-

річчя з дня смерті Я.В.Паученка. 26 листопада 2014 року. - Кіровоград: 

Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2014. 

 50. Буклет. Сценарій-програма науково-мистецького просвітницького 

проекту «Мистецтвознавчі читання» до дня народження О.О. Осмьоркіна на 

тему: «Творчість художників - випускників Вечірніх Рисувальних Класів 

Єлисаветградського земського реального училища» до 135-річчя заснування 

Вечірніх Рисувальних Класів. 26 листопада 2015 року. - Кіровоград: 

Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2015. 
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 51. Буклет. Сценарій-програма науково-мистецького просвітницького 

проекту «Мистецтвознавчі читання» до дня народження О.О. Осмьоркіна на 

тему: «Творчість архітекторів та художників – лауреатів обласної премії в 

галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного 

мистецтва імені Якова Паученка», присвяченої 150-річчю з дня народження 

Я.В.Паученка, 25 листопада 2016 року. – Кропивницький: Художньо-

меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2016. 

 52. Буклет. Програма науково-мистецького просвітницького проекту 

«Мистецтвознавчі читання» до дня народження О.О. Осмьоркіна на тему: 

«Живописна школа О.О. Осмьоркіна», присвяченої 125-річчю з дня 

народження художника і педагога О.О. Осмьоркіна, 24 листопада 2017 року. 

– Кропивницький: Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, 2017. 

 53. Буклет. Програма науково-мистецького просвітницького проекту 

«Мистецтвознавчі читання» до дня народження О.О. Осмьоркіна» на тему: 

«Знакові постаті Кіровоградщини в сучасному українському образотворчому 

мистецтві», присвячену  80-річчю Національної Спілки художників 

України». – Кропивницький: Художньо-меморіальний музей О.О. 

Осмьоркіна, 2018. 

 54. Буклет. Програма науково-мистецького просвітницького проекту 

«Мистецтвознавчі читання» до дня народження О.О.Осмьоркіна» на тему: 

«Місто Кропивницький в творчості художників», присвячену  265-річчю 

заснування міста Кропивницького». – Кропивницький: Художньо-

меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, 2019. 

 55. Буклет. Програма науково-мистецького просвітницького проекту 

«Мистецтвознавчі читання» до дня народження О.О. Осмьоркіна» на тему: 

«Абстракції в творчості художників-земляків» до 128-ї річниці з дня 

народження О.О. Осмьоркіна, заочно-дистанційна форма проведення на веб-

сайті музею http://osmerkinmuseum.kr.ua – Кропивницький: Художньо-

меморіальний музей О.О.Осмьоркіна, 2020. 

 

http://osmerkinmuseum.kr.ua/
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ХІ. Серія афіш культурно-мистецької акції «Музейні гостини»  

до Міжнародного дня музеїв: 

 56. Експрес-виставка творів учасників «Художніх студій» на тему: 

«Музейні фантазії» до 120-річчя з дня народження О.О. Осмьоркіна, 18 

травня 2012 р. 

57. Експрес-виставка творів учасників «Художніх студій» на тему: 

«Музейний натюрморт», 18 травня 2013 р. 

58. Експрес-виставка творів учасників «Художніх студій» на тему: 

«Мистецтву навчаються в музеї» до 20-річчя відкриття художньо-

меморіального музею О.О. Осмьоркіна, 17 травня 2014 р. 

59. Експрес-виставка творів учасників «Художніх студій» на тему: 

«Майстерня художника», 16 травня 2015 р. 

 60. Експрес-виставка творів учасників «Художніх студій» на тему: 

«Таємниці речей будинку архітектора Я.В.Паученка» до 150-річчя з дня 

народження Я.В.Паученка, 14 травня 2016 р. 

 61. Експрес-виставка творів учасників «Художніх студій» на тему: 

«Цей загадковий жіночий портрет…» до 125-річчя з дня народження 

художника і педагога О.О. Осмьоркіна, 20 травня 2017 р. 

62. Експрес-виставка творів учасників «Художніх студій» на тему: 

«Квітковий натюрморт в творчості художників Кіровоградщини» до 80-річчя 

Національної Спілки художників України, 19 травня 2018 р. 
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The report outlines the work of O.O. Osmerkin Art-Memorial Museum in the 

expositional and exhibition, as well as in scientific and educational fields, the 

realization of themed art projects, the introduction of interactive methods in 

communication with visitors of different age and profile, creation of a mobile 

cultural and art platform adapted to the needs of a modern information space. 

 

Keywords: art projects, art exhibitions, competitions, biennale, photo exhibitions, 

art studios, themed catalogues and booklets.  



МИСТЕЦЬКІ ПРОЄКТИ 

ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ 

О.О.ОСМЬОРКІНА 

ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У РОЗВИТКУ 

КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

КІРОВОГРАДЩИНИ

А Н Д РІ Й  Н А Д Є Ж Д І Н

М .  К Р О П И В Н И Ц Ь К И Й

П Р О В І Д Н И Й  Н АУ К О В И Й  С П І В Р О Б І Т Н И К  

К З  « Х УД О Ж Н Ь О - М Е М О Р І А Л Ь Н И Й  

М У З Е Й  О .  О .  О С М Ь О Р К І Н А »

для участі в XIV Літературно-краєзнавчих 
Куценківських читаннях, присвячених 
30-річчю Незалежності України 
в КЗ «Літературно-меморіальний музей 
І.К.Карпенка-Карого» 15-16 лютого 2021 року



Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна вже майже тридцять років радує 
шанувальників образотворчого мистецтва численними виставками та 

мистецькими проєктами. 



Досліджуючи діяльність музею в науково-
просвітницькому та експозиційно-виставковому 
напрямках роботи, можна зробити висновок про певний 
досвід успішної реалізації мистецьких проєктів, які 
мають системний характер та розраховані на значний 
часовий термін. 

Зокрема, експозиційно-виставочні: «Лауреати обласної 
премії в сфері образотворчого мистецтва та 
мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна» до 
дня народження О.О.Осмьоркіна, «Лауреати обласної 
премії в галузі архітектури, геральдики та вексилології і 
декоративно-прикладного мистецтва імені Якова 
Паученка» до дня народження Я.В.Паученка та «В 
майстерні художника» до Дня художника. 



Оригінальними є профільні арт-проєкти: для 
учнівської аудиторії «Галерея дитячого мистецтва», 
студентської творчої молоді «Нова генерація» та 
майстрів фотомистецтва «Місто Кропивницький у 
фотооб’єктиві». 

Конкурсні мистецькі проєкти «Художній конкурс 
«Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря» до 
Міжнародного дня захисту дітей» та ««Бієнале 
наївного мистецтва та мистецтва примітивізму 
«Велюровий кіт» імені Андрія Ліпатова»» до 
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 
народного мистецтва», які, до речі, швидко 
набувають всеукраїнського значення. 



Проєкти науково-просвітницького 
характеру: серія фотовиставок архітектури 
історичного центру міста Кропивницького 
«На перехресті вулиць Єлисаветграда-
Кіровограда» до Дня міста, 
«Мистецтвознавчі читання» до Дня 
народження О.О.Осмьоркіна, «Таємниці 
музейного зібрання» та «Художні студії»  
до Міжнародного дня музеїв. 



А також яскраві культурно-мистецькі
акції: «Музейні гостини» до 
Міжнародного дня музеїв, «Візит до 
музею» та «Дні відкритих дверей», 
що проводяться протягом року з 
нагоди пам’ятних і ювілейних дат 
О.О.Осмьоркіна та Я.В.Паученка, Дня 
художника та Дня архітектора, 
державних свят.



Досить популярним є мистецький проєкт «Музична 
вітальня» до Міжнародного дня музики, в рамках 
якого в меморіальному залі музею, де 
розміщується старовинний рояль «Bluthner» (1904), 
отриманий музеєм згідно з заповітом вдови 
художника Н.Г.Осмьоркіної, влаштовуються 
концерти камерної музики у виконанні солістів, 
ансамблів, фольклорних та дитячих музичних 
колективів. 



Всі проєкти незалежно від форми їхньої реалізації 
(виставкова, студійна, конференційна) мають 
візуальну та науково-просвітницьку складову і 
розраховані не лише на фахівців чи знавців 
образотворчого мистецтва, а й на широке коло 
відвідувачів. По кожному мистецькому проєкту 
розроблялася наукова концепція з означенням 
мети, передбачуваних завдань, кола учасників та 
очікуваних результатів. Для конкурсних проєктів 
готуються окремі спеціальні положення. 



Звернення музею до форми роботи з довготривалими 
системними проєктами не випадкове, адже музеї, як 
мистецькі та наукові установи, потребують 
стабільності розвитку. А короткотермінові виставки та 
заходи, так-би мовити на «злобу дня», що за нагальної 
потреби можуть бути реалізовані, але часте їх 
застосування не сприяє стабільному функціонуванню 
музею, розпорошуючи зусилля науковців, направлені 
на виконання основних завдань забезпечення 
збереження та дослідження музейних предметів, 
формування тематичних колекцій, вивчення 
особливостей мистецького та культурного розвитку 
тих чи інших територій, об’єктивне донесення до 
широкого глядача фактів минулої та сучасної історії.



Все це потребує часу та ґрунтовної підготовки, що і забезпечують довготермінові мистецькі 
проекти, створюючи можливості для системного планування. Чітко визначаючи цілі та 

завдання культурної та мистецької діяльності, дотримуючись основних профільних засад 
музею, вони заохочують учасників до активної роботи за конкретними напрямками. Їх 

результативність є передбачуваною та надає можливості синтезованого втілення в життя 
науково-дослідницької, мистецько-експозиційної та інформаційно-просвітницької роботи, 

збільшуючи інтерес до музею через велику кількість людей, опосередковано задіяних в 
проєктах. Наведу лише декілька прикладів.



В 2013 році  музей започаткував арт-проєкт «Лауреати обласної премії в сфері образотворчого 
мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна», який присвячений дню 

народження О.О.Осмьоркіна та реалізується щороку. Головним завданням проєкту є підтримка 
художників – лауреатів премії, популяризація їхньої творчості через виставкову діяльність та показ 
нових мистецьких доробків для створення умов і стимулів до посилення їхньої мистецької роботи. 

Адже художник - це публічна особа і для нього важливо, що його творчість затребувана мистецьким 
та суспільним загалом та є доступною для мистецтвознавчих досліджень.



Кожна з виставок проєкту має потужну 
інформаційну підтримку не лише через 
висвітлення в медійному просторі, а й через 
випуск спеціальних каталогів, розроблених 
науковцями музею, що включають 
мистецтвознавчу статтю з характеристикою 
творчості художника, короткі біографічні 
анотації, подані трьома мовами (українською, 
англійською та російською), та ілюстративні 
матеріали, з якими завжди можна 
ознайомитися на офіційному вебсайті музею 
в розділах «Вибрані виставки», «Вибрані 
події» та «Діяльність музею», а за потреби й 
роздрукувати для особистого використання. 



Проєкт «В майстерні художника» до Дня 
художника є своєрідним  продовженням 
попереднього. Його учасники, які в основному є 
лауреатами обласної премії в сфері 
образотворчого мистецтва та мистецтвознавства 
імені Олександра Осмьоркіна, або мають 
потужний творчий потенціал, цікавий широкому 
загалу, не лише демонструють на виставкових 
площах фрагменти чи ескізи до робіт та невідомі 
твори, а й безпосередньо діляться своїми 
думками про мистецтво, розповідаючи в 
інтерв’ю, яке складає основу каталогу виставки, 
про своє мистецьке становлення.



Пам’ятними в цьому аспекті є персональні виставки: «Автопортрет. 
Мистецькі відображення Михайла Надєждіна», яка власне і 
розпочала проєкт у 2015 році і на якій було презентовано майже 50 
творів народного художника України, заслуженого діяча мистецтв 
України Михайла Надєждіна та «Мовою пластики. Віктор Френчко 
про життя і мистецтво», що проходила в 2016 році в скульптурній 
майстерні митця і об’єднала пластичне та фотомистецтво, 
презентоване форматними світлинами-інсталяціями відомого 
кропивницького фотохудожника Олександра Шулешка, який 
виступив своєрідним літописцем життя і творчості члена 
Національної Спілки художників України,  скульптора Віктора 
Френчка. 



Згадавши мистецтво фотографії, не можна обійти увагою ще два важливих мистецьких фотопроєкти до 
Дня міста - «На перехресті вулиць Єлисаветграда-Кіровограда», створений музеєм у творчій співпраці з 

заслуженим журналістом України, членом Національної Спілки фотохудожників України, 
фотокореспондентом Ігорем Демчуком у 2014-2018 роках, та «Місто Кропивницький у фотооб’єктиві», 

заснований в 2020 році, як своєрідне відлуння попереднього. 



Мета першого проєкту - через  презентацію у фотографіях зацікавити широкі кола 
населення історією архітектури та містобудування, особливостями культурного, 

релігійного, промислового, політичного життя нашого міста від часів його заснування 
до сучасності, показати нерозривність мистецької переємності в побудові цілісного 

урбаністичного середовища.



Це завдання було успішно реалізовано в п’яти виставках авторських фото заслуженого журналіста 
України Ігоря Демчука: «Вулиця Дворцова – минуле і сучасне», «Велика Перспективна – від фортеці 

Святої Єлизавети до Янгола-охоронця міста», «Від каріатиди до хай-теку. Принади фасадної пластики 
міста над Інгулом», присвячена 150-річчю від дня народження художника архітектури Я.В.Паученка, 

«Центральна площа міста: сторінки літопису»,  «Туристичні перлини міста Кропивницького», 
складовою яких стали фотоколажі, інсталяції та асамбляжі провідного наукового співробітника 

музею заслуженого художника України Андрія Надєждіна. До всіх виставок розроблені буклети та 
слайдшоу



А підсумком проєкту став випуск музеєм однойменного мультимедійного видання на DVD-диску «На 
перехресті вулиць Єлисаветграда – Кіровограда. Серія виставок авторських фото Ігоря Демчука» та 

презентаційний художній фотоальбом «Місто о п’яти іменах. На перехресті стилів та епох. 
Архітектурні образи міста Кропивницького у фотооб’єктиві Ігоря Демчука». Автор-упорядник, дизайн 

– Андрій Надєждін. Фото – Ігор Демчук. Головний редактор – Тамара Самиляк. - Кропивницький: 
«Імекс-ЛТД», 2018. – 72 с. : іл.  - текст укр. та англ. мовами, виданий за підтримки Міської ради міста

Кропивницького в рамках програми розвитку культури і туризму.



За створення фотоальбому його автори у 2019 році були удостоєні звання лауреатів 
обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені 
Олександра Осмьоркіна в номінації «мистецтвознавство та історія мистецтв».



Сподіваємось, що така ж щаслива творча доля 
очікує і фотопроєкт «Місто Кропивницький у 
фотооб’єктиві», який має на меті показ 
міського життя в нових суспільних реаліях та  
популяризацію творчості фотомайстрів міста, 
більшість з яких є лауреатами міської премії 
фотохудожників імені Василя Ковпака та 
обласної журналістської премії в номінації 
«фотожурналістика». 



В 2018 році музей започаткував мистецький 
проєкт серії художніх виставок «Лауреати 
обласної премії в галузі архітектури, геральдики 
та вексилології і декоративно-прикладного 
мистецтва імені Якова Паученка» до дня 
народження видатного зодчого Якова Паученка, 
який має на меті популяризацію творчості 
художників – лауреатів премії у номінації 
«декоративно-прикладне мистецтво» і 
передбачає влаштування персональних виставок 
та видання тематичних буклетів.

В рамках проєкту презентовано унікальні 
персональні виставки відомих кропивницьких 
мисткинь – члена Національних Спілок 
художників та майстрів народного мистецтва 
України Ольги Коломієць «Українське бароко у 
витинанках Ольги Коломієць», виставка творів 
килимарства заслуженого майстра народної 
творчості України Олександри Пренко «Весна –
кохання – життя». 



Тематичні виставки з музейної 
колекції: «Гончарному роду нема 
переводу», яка презентує унікальні 
керамічні твори подружжя – Миколи
та заслуженого художника України 
Нелі Фірсових, їхніх синів Олександра і 
Сергія, «Традиції та новаторство в 
декоративно-прикладному мистецтві 
Кіровоградщини». Виставка творів 
художників - лауреатів обласної премії 
в галузі архітектури, геральдики та 
вексилології і декоративно-
прикладного мистецтва імені Якова 
Паученка», присвячена 15-річчю 
відзначення перших лауреатів премії.



Окремо необхідно розповісти про музейні 
мистецькі проєкти, направлені на підтримку 
учнівської та студентської творчості.
Започаткований музеєм арт-проект «Нова 
генерація» до Дня молоді має на меті 
виявлення серед студентської художньої 
молоді яскравих талановитих особистостей в 
сучасному образотворчому мистецтві України 
і передбачає влаштування персональних та 
колективних виставок, а також видання 
тематичних буклетів з мистецтвознавчими 
статтями та репродукціями творчих доробків, 
реально надаючи можливість реалізації 
творчих зусиль студентів мистецьких 
навчальних закладів, що має значні 
перспективи в сучасних складних умовах 
навчання.



Унікальний науково-просвітницький
проєкт «Мистецтвознавчі читання» 
до Дня народження Олександра
Осмьоркіна направлений на залучення
студентів навчальних закладів
мистецького та гуманітарного профілю, 
учнів художніх шкіл до наукового
дослідження і популяризації творчості
всесвітньо відомого художника і 
педагога О.О.Осмьоркіна, художників-
земляків, сучасних митців нашого краю, 
а також діяльності художника 
архітектури Я.В.Паученка та зодчих 
минулого і сьогодення, що реалізували
свої архітектурні ідеї в нашому місті. 



Кращі роботи публікуються на сайті музею в 
окремому розділі «Мистецтвознавчі читання». 
Участь у цьому проєкті є стимулом для студентів у 
проведенні наукових досліджень з вивчення та 
популяризації історії мистецтва нашого міста й 
області, допомагає виявити талановитих студентів
у сфері мистецтвознавства, вселяючи в них надію
на майбутнє обраного шляху. Приємно відзначити, 
що «Осмьоркінські мистецтвознавчі читання» з 
кожним роком не просто стають популярними, а й 
зростає їх науковий рівень, адже в них все частіше
з задоволенням беруть участь і викладачі.



Ще один цікавий проєкт, що показав свою дієвість, 
це «Художній конкурс «Молодіжна палітра» імені
Леоніда Бондаря» до Міжнародного дня захисту
дітей». Особливість конкурсу, який проводиться 
щорічно за визначеними темами, в тому, що в 
ньому можуть брати участь як учні художніх шкіл та 
шкіл естетичного виховання, так і вихованці гуртків
та студій загальноосвітніх навчальних закладів, а 
також студенти профільних відділень вищих
навчальних закладів, кожен за своєю віковою
категорією у відповідній номінації.



Окрім того, конкурс виконує
й інше завдання – увічнення пам’яті
про художника і педагога, 
заслуженого працівника культури
України, члена Національної Спілки
художників України, лауреата 
обласної премії у сфері
образотворчого мистецтва та 
мистецтвознавства імені
Олександра Осмьоркіна в номінації
«національна традиція» Леоніда
Івановича Бондаря (1938 - 2013), 
який віддав педагогічній роботі
фактично все своє творче життя і був
одним із засновників і понад
двадцять років директором міської
художньої школи імені Олександра
Осмьоркіна. 



Конкурс, співорганізатором якого є Кіровоградська обласна організація Національної
Спілки художників України, а призовий фонд забезпечує управління культури і туризму 
Міської ради міста Кропивницького, поступово розширює свої можливості, переходячи

від міського на всеукраїнський рівень.



Не можна оминути увагою і мистецький 
проєкт «Галерея дитячого мистецтва»,  
заснований музеєм від початку своєї 
діяльності, який має на меті -
презентацію виставок дитячої творчості, 
популяризацію кращих творів юних 
художників, залучення дітей до занять 
образотворчим мистецтвом. 
Колективні, персональні, тематичні 
вернісажі є результатом спільної роботи 
музею та художньої школи імені 
О.О.Осмьоркіна, дитячої школи 
мистецтв, студій образотворчого 
мистецтва Кіровоградського обласного 
центру дитячої та юнацької творчості, 
інших навчальних закладів. 



А ось мистецький проєкт «Художні студії», започаткований у 2012 році як спільний мистецький 
проєкт музею та відділу образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтв, має на меті -

глибоке знайомство учнів з життям і творчістю художника і педагога О.О.Осмьоркіна та 
єлисаветградського архітектора Я.В.Паученка, прищеплення зацікавленості картиною як носієм 

основ живописної культури.



Проводиться він щорічно в рамках культурно-мистецької акції «Музейні гостини» до Міжнародного
дня музеїв. Вихованці школи під керівництвом викладачів, до яких долучаються і випускники школи, 

які продовжують навчання на мистецькому факультеті Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені В.Винниченка, відтворюють творчу майстерню в залах музею. 
Результатом «Художніх студій» стає експрес-виставка творів юних художників та їх викладачів. 

В музейному зібранні формується окрема колекція «Учнівська та студентська творчість», яка постійно
поповнюється новими надходженнями



Знаковою подією мистецького життя у 
всеукраїнському просторі став 
започаткований музеєм за підтримки
управління культури і туризму 
Міської ради міста Кропивницького у 2020 
році новий арт-проєкт - «Бієнале наївного
мистецтва та мистецтва примітивізму
«Велюровий кіт» імені Андрія Ліпатова до 
Всеукраїнського дня працівників культури та 
майстрів народного мистецтва».



Метою арт-проєкту є збереження та розвиток
оригінальних народних традицій в сучасному
самодіяльному та професійному образотворчому
мистецтві, популяризація образотворчого мистецтва як 
одного з дієвих засобів розвитку української культури та 
увічнення пам’яті оригінального майстра наїву, художника-
земляка, члена Національної Спілки майстрів народного 
мистецтва України Андрія Ліпатова (1960-2010).



Його оригінальні картини експонувалися на 
виставках та фестивалях народного, 
декоративно-прикладного та наївного мистецтва
не лише в Україні, а й у Франції, Росії, 
Великобританії та Ірландії. Твори талановитого
художника знаходяться в збірках багатьох музеїв
і приватних колекціях в Україні та за кордоном. 
Мурал із зображенням його картини «Променад 
на Дворцовій», виконаний в 2019 році на стіні
Музею мистецтв з нагоди 265-річчя 
Кропивницького, є оригінальною візитівкою
міста. У фондах художньо-меморіального музею 
Олександра Осмьоркіна зберігається картина 
Андрія Ліпатова «Велюровий кіт» (1998), яка й 
надала назву арт-проєкту та стала основою 
логотипу і дизайну диплому учасника Бієнале.



Співорганізаторами унікальної мистецької акції
виступають: Комунальний заклад «Музей 
мистецтв Кіровоградської обласної ради», 
Галерея «Єлисаветград» та Кіровоградська
обласна організація Національної Спілки
художників України. Інформаційну підтримку
надають: газета територіальної громади міста
Кропивницького «Вечірня газета», Кропивницька
телерадіокомпанія «TTV», а також Національна
Спілка художників України та Всеукраїнський
часопис «Артанія».



Виставку учасників Першого Бієнале складають
227 творів 55 митців з різних регіонів України. 
Його учасниками стали як відомі професійні
художники – народний художник України
Михайло Надєждін (м. Кропивницький), 
заслужені художники України Юрій
Кафарський (м. Могилів-Подільський
Вінницька обл.), Андрій Надєждін та Сергій
Шаповалов (м. Кропивницький), заслужений
майстер народної творчості України
Олександра Пренко (м. Кропивницький), 
знакові постаті сучасного українського
образотворчого мистецтва живописці
Володимир Кабаченко (м. Одеса) та Анатолій
Фурлет (м. Чернівці), визнані представники
наїву Дмитро Молдованов (м. Миколаїв) та 
Олександр Ляпін (м. Київ).



Члени Національних Спілок художників
та майстрів народного мистецтва
України, так і художники-аматори, різні
за фаховою освітою – інженери, 
журналісти, психологи, бібліотекарі, 
фотографи, математики та мовознавці, 
які успішно реалізуються в 
образотворчому мистецтві. 
Переконаний, що їхні художні пошуки
стануть відкриттям для широкого загалу
шанувальників сучасної образотворчості. 
Подія широко висвітлювалася у місцевих
та всеукраїнських ЗМІ. Було випущено
також інформаційний каталог бієнале. 



Всі започатковані різноманітні тематичні експозиційно-виставочні та науково-просвітницькі
проєкти є органічним продовженням профільної діяльності музею і направлені на розвиток
мистецьких ідей, закладених художником і педагогом Олександром Осмьоркіним у сфері
образотворчого мистецтва та Яковом Паученком в галузі архітектури, і сприяють розвитку

українського образотворчого мистецтва у сучасних реаліях та популяризації діяльності музею в 
Україні та світі, розширюючи коло його шанувальників. Ці мистецькі проєкти реалізуються в тісній

співпраці музею з творчими спілками, навчальними закладами та за підтримки управління
культури і туризму Міської ради міста Кропивницького, за що всім їм щира вдячність.



Дякую за увагу!


