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Проєкт програми розвитку

Комунального закладу 
«Художньо-меморіальний 

музей О.О.Осмьоркіна» 

на 2022 рік

для участі в конкурсі на заміщення посади керівника
комунального закладу культури, підпорядкованого

управлінню культури і туризму Кропивницької міської ради -
директора КЗ «Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна» 

Розробила: Віта ЧЕРНОВА 

м. Кропивницький - 2021 р.



Сучасний музей – це дуже складний організм 
і щоб він ефективно працював, потрібні різносторонні знання, 

великий досвід, узгодженість працівників, 
сприяння громади й зацікавлення партнерів



Програма розвитку КЗ «Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна» на 2022 рік 
створена як стратегія розвитку закладу на основі намічених пріоритетів, 
обліку існуючих проблем, а також принципів і механізмів їх вирішення 

і означена основною метою вшанування пам’яті відомих митців-земляків –
художника  Олександра Осмьоркіна і архітектора Якова Паученка 

та відзначення 130-річчя з дня народження Олександра Осмьоркіна



Осмьоркін Олександр Олександрович
(1892-1953)

видатний художник першої половини 20-го сторіччя, професор 
живопису, чиє життя було сповнене творчого пошуку



Паученко Яків Васильович
(1866-1914)

один з тих зодчих, якому судилося творити архітектурний ансамбль 
історичного центру сучасного міста Кропивницького



Музей створено у 1985 році в меморіальному будинку, зведеному 
за проєктом єлисаветградського архітектора Якова Паученка 

у 1899 році, де його племінник Олександр Осмьоркін 
провів свої дитячі та юнацькі роки



Активну участь у створенні музею брала вдова художника 
Надія Георгіївна Осмьоркіна 

розробила проєкт реконструкції будинку музею, який передбачав відновлення 
первинного зовнішнього вигляду і внутрішню перебудову з метою створення 

експозиційних залів, та перспективний проєкт створення на території колишньої садиби 
Паученка-Осмьоркіна, у внутрішньому дворі меморіального будинку, єдиного музейного 

комплексу з повноцінною інфраструктурою,  а також передала до музею живописні та 
графічні твори майстра, архів художника та його особисті речі, у тому числі предмети 

творчої праці – мольберт, палітру, етюдник, пензлі, натюрмортний фонд



З 1994 року музейна експозиція відкрита для відвідування
Музей загальнодоступний

Працює щодня у неділю за попереднім замовленням з 10 до 16 години
Адреса музею: 25006, Україна, м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 89 

тел.: (0522) 32 02 33



Музей здійснює всі види музейної діяльності згідно з профілем: 
науково-дослідницьку, збиральницьку, науково-фондову, 

експозиційно-виставочну, науково-просвітницьку, видавничу, 
організаційно-господарчу



Цінність музею
меморіальність, відкритість, комплексний підхід



Місія музею
формування культурного середовища 

міста Кропивницького та Кіровоградської 
області через залучення громадян                    
до художньої спадщини і творче 

виховання особистості.

Візія музею
музей викликає постійну зацікавленість 

культурної громадськості, є місцем 
проведення масових культурно-

мистецьких та науково-просвітницьких 
заходів, відіграє важливу роль                                

у культурно-просвітницькому житті                    
міста Кропивницького                                            

та Кіровоградської області,                                       
є важливим туристичним об’єктом.



Експозиція музею розміщена в чотирьох залах
Меморіальний зал пропонує відвідувачам познайомитися 

з життям і творчістю Олександра Осмьоркіна



У виставочних залах експонуються тематичні виставки з музейного зібрання, 
влаштовуються виставки сучасного українського образотворчого мистецтва та 

фотомистецтва, учнівської та студентської творчості



Музейне зібрання 
налічує понад 6,5 тис. 
одиниць музейних 
предметів основного 
та науково-допоміжного 
фонду.

Унікальними музейними 
предметами є: живописні 
та графічні твори 
Олександра Осмьоркіна, 
художників – його учнів, 
оригінальні фото-
документальні матеріали та 
архітектурні проєкти Якова 
Паученка, меморіальні 
речі. Значну 
мистецтвознавчу цінність 
має колекція творів 
сучасного українського 
образотворчого мистецтва. 



Аналізуючи діяльність музею за 2016 – 2021 роки, зокрема науково-
просвітницький та експозиційно-виставочний напрямки роботи, можна 

констатувати успішну реалізацію мистецьких проєктів та позитивну динаміку  –
зростання відвідуваності, збільшення кількості виставок, 

набуття їх високого статусу, активна видавнича робота



Презентовано 160 художніх, фотографічних та тематичних виставок 
в рамках мистецьких проєктів: 

«Лаурети обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та 
мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна»



започаткованому у 2019 році арт-проєкті

«Лауреати обласної премії в галузі архітектури, геральдики 
та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва 

імені Якова Паученка»



традиційному арт-проєкті «В майстерні художника»



Заснований 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» за кількістю учасників з різних міст 

набув всеукраїнського масштабу



Започатковані нові експозиційні проєкти :

«Виставка однієї картини»
передбачає влаштування тематичних виставок з нагоди відзначення ювілею 
образотворчого твору чи його автора та відповідних святкових днів і подій



«Місто Кропивницький у фотооб’єктиві» 
має на меті популяризацію творчості кропивницьких фотографів –

лауреатів обласної журналістської премії в номінації «фотожурналістика» 
та міської премії фотохудожників імені Василя Ковпака, а також сучасних 

фотохудожників, які створюють фотоматеріали, спрямовані на збагачення і 
збереження історичної спадщини, висвітлення культурного, соціального 

та економічного життя міста Кропивницького та його мешканців



На особливу увагу заслуговують експозиційні та просвітницькі проєкти 
для творчої учнівської та студентської молоді :

«Галерея дитячого мистецтва»



«Нова генерація»
має на меті виявлення серед студентської художньої молоді яскравих 

талановитих особистостей в сучасному образотворчому мистецтві України



«Мистецтвознавчі читання» 
Науково-просвітницький проєкт до дня народження Олександра Осмьоркіна 

є стимулом для студентів у проведенні наукових досліджень з вивчення 
та популяризації історії образотворчого мистецтва та розвитку архітектури 

міста Кропивницького й Кіровоградської області



Художній  конкурс «Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря  
до Міжнародного дня захисту дітей

започаткований музеєм за підтримки управління культури і туризму 
Кропивницької міської ради 

здобув визнання у Кіровоградській області та в інших регіонах України



Конкурс охоплює всі категорії творчої молоді віком від 7 до  22 років різного ступеню 
мистецької підготовки – від вихованців шкільних мистецьких гуртків і приватних 

арт-студій до учнів художніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів. 
За період 2016-2021 рр. в ньому взяли участь понад 1000 школярів та студентів і майже 

третина з них стали його переможцями. З їх творами ознайомитись на музейному 
веб-сайті у розділі конкурсу : http://osmerkinmuseum.kr.ua/hmus/hmus07_u.html

http://osmerkinmuseum.kr.ua/hmus/hmus07_u.html


Проведено майже 500 масових культурно-мистецьких просвітницьких заходів: 
презентації художніх виставок та друкованих видань (каталогів, буклетів), 

публічні лекції та відеопрезентації, творчі зустрічі з художниками, 
концерти в рамках арт-проєкту «Музична вітальня музею», 

благодійні акції «День відкритих дверей»



Особливий резонанс в культурно-мистецькому середовищі 
міста Кропивницького викликали : 

Арт-проєкт  музею та галереї «Єлисаветград» 

«Художній пленер - 2017»
присвячений 125-річчю з дня народження Олександра Осмьоркіна



Презентація фотоальбому 
«Місто о п’яти іменах. 
На перехресті стилів та епох. 
Архітектурні образи міста 
Кропивницького 
у фотооб’єктиві Ігоря 
Демчука» в рамках 
програми святкування 
Дня міста

У фотоальбомі представленні 
кольорові світлини з фондів 
музею,  які експонувалися
на виставках авторських фото 
заслуженого журналіста 
Ігоря Демчука 
в рамках мистецького проєкту 
до Дня міста «На перехресті 
вулиць Єлисаветграда -
Кіровограда»  (2014-2018)



Презентація у травні 2019 року Виставки графічних творів сучасних українських 
художників в рамках Всеукраїнського культурно-мистецького проєкту 
«Мальовнича Україна» за участі заступника міністра культури України 

та керівників Національної Спілки художників України.



За період 2016-2021 рр. музей відвідали понад 30 тис. осіб, 
половина з них – учні та студенти. 

Кошти за реалізацію вхідних квитків та рекламної продукції, 
надання музейних послуг (екскурсії, лекції, інші) складають понад 50 тис. грн.



В зв’язку з встановленням в музеї у 2020 році карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

проведення в музеї масових мистецьких заходів та приймання відвідувачів 
усіх категорій відбувається згідно з відповідними наказами з використанням 
віртуального формату – представлення виставок та заходів в електронному 
вигляді на інтернет-ресурсах музею: вебсайті http://osmerkinmuseum.kr.ua

у відповідних розділах: «Вибрані виставки» та «Вибрані події», 
на сторінці в соціальній мережі Facebook.

http://osmerkinmuseum.kr.ua/


Проведення масових мистецьких заходів та приймання відвідувачів 
відбувається згідно з відповідними наказами по музею 

з дотриманням протиепідемічних заходів : 
соціальної дистанції та маскового режиму



Кількість публікацій науковців музею за ці роки складає понад 650 статей наукового та 
науково-популярного характеру в періодичних друкованих та електронних виданнях. 

Розроблено новий цикл мистецтвознавчих статей на теми: 
«Віртуальне знайомство з музеєм Олександра Осмьоркіна» та «Творчий портрет 

художника» на основі музейної колекції «Сучасне українське образотворче мистецтво»



Кількість повідомлень про діяльність музею в електронних та друкованих 
періодичних  ЗМІ складає майже 1400 репортажів. 

З метою презентації арт-проєктів  та художніх виставок науковці активно творчо 
співпрацюють з ТРК «TTV» та Філією ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA: 

КРОПИВНИЦЬКИЙ»  в телерадіопрограмі «Радіодень» 



Значно збільшилася кількість користувачів вебсайту музею 
http://osmerkinmuseum.kr.ua який має 12 розділів і презентується 

трьома мовами – українською, англійською та російською. 
Загальний об’єм кількості інформації – 1400 МБ, файлів – 37853, 

середній рівень щоденної відвідуваності – 216 відвідувань. 
Створено новий інтернет-ресурс – сторінку музею в соціальній мережі Facebook

http://osmerkinmuseum.kr.ua/


З метою підвищення ролі української мови як національної цінності та невід’ємного 
елемента національно-патріотичного виховання, здійснення заходів з її популяризації 

в музеї  здійснюються відповідні заходи згідно з затвердженим 
«Планом заходів КЗ «Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна» 

щодо забезпечення належного функціонування української мови в музеї» 



Музей має статус затребуваного закладу культури і мистецтва, куди з задоволенням 
приходять молодь і відвідувачі похилого віку, кропивничани і гості міста, шанувальники 

образотворчості. Став ще більш «прозорим» і доступним. Є майданчиком, на якому 
відбувається життя міста Кропивницкого. Вектор влаштовуваних художніх і культурно-

просвітницьких заходів, незалежно від формату їх проведення – наживо чи віртуально, 
та регіональності – міські, обласні, всеукраїнські, направлені, перш за все, на краєзнавчий 

аспект, адже знання історії  і культури міста, здобутків його талановитих митців 
мотивуватиме молодь реалізовуватися саме там, де вони народилися і живуть. 

А значить місто Кропивницький матиме майбутнє – розвиватиметься у всіх напрямках за 
європейськими стандартами зі збереженням унікального місцевого колориту.



Сильні сторони музею:
музей розміщується в окремому приміщенні

наявність музейного зібрання, що налічує понад 6,5 тис. одиниць 
музейних предметів основного та науково-допоміжного фонду



Сильні сторони музею:
високий професійний рівень наукового складу колективу 

та авторитет серед музеїв міста Кропивницького, 
Кіровоградської області й України



Сильні сторони музею:
успішні партнерські відносини, що склалися з творчими громадськими 

обласними організаціями Національних Спілок художників, архітекторів 
та майстрів народного мистецтва України 



Сильні сторони музею:
наявність в музеї програм і методик, направлених на роботу з молоддю, 

виховання майбутніх відвідувачів



Сильні сторони музею:
налагоджена експозиційно-виставочна, фондово-збиральницька, 

науково-дослідницька, просвітницька та видавнича робота



Сильні сторони музею:
активне використання віртуального формату – представлення виставок та 

заходів в електронному вигляді на інтернет-ресурсах музею 
вебсайті та на сторінці в соціальній мережі Facebook



Сильні сторони музею:
невисокі ціни на основні послуги - вхідні квитки, екскурсії, лекції тощо



Проблеми розвитку музею: 

• - за рівнем технічного та технологічного оснащення музей поступається рівню багатьох музеїв 
України і не відповідає світовим стандартам; 

• - в незадовільному стані перебуває сама будівля музею - фундаменти, стіни, дах потребують 
реконструкції;

• - експозиційні зали та технічні приміщення цокольного поверху потребують капітального ремонту;

• - музей не має системи кондиціювання, що протягом року призводить до значних коливань 
температурно-вологісного режиму у фондосховищі та експозиційних залах і негативно впливає на 
збереження унікальних музейних предметів;

• - наявні площі фондосховища (14 кв. м) та адміністративно-наукових приміщень (15 кв. м) замалі 
для виконання основних завдань збереження, дослідження та популяризації музейної колекції;

• - музей затиснутий між будівлями приватного сектору, чия близькість суперечить чинному 
законодавству про забезпечення належної зони охорони пам’ятки містобудування та архітектури;

• - відсутні належні умови для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями;

• - відсутні зовнішні показники наявності «зони гостинності»: зручні підходи/під’їзди до музею; 
рекламні покажчики на підходах/під’їздах до музею та у міському транспорті, зрозумілі як 
місцевим громадянам так і туристам; місця для паркування транспортних засобів відвідувачів 
музею;

• - відсутність туристично-рекреаційної зони;

• - відсутність в штаті музею спеціалістів з реставрації та програмного забезпечення;

• - відсутність спонсорів і меценатів. 



Загрози зовнішнього середовища:

• - формування у населення небезпечного уявлення про мистецтво як засіб розваги й 
отримання задоволення;

• - конкуренція з боку технологічних інновацій, що замінюють спілкування з 
оригінальними творами образотворчого мистецтва, яке склалося у нового покоління 
як «репродукційне» бачення; 

• - недостатнє використання музейного матеріалу під час навчального процесу на 
уроках історії культури, образотворчого мистецтва, літератури, історії та інших 
гуманітарних предметів;

• - недостатня технологічна оснащеність музею, яка вкорінює образ «відсталого» від 
прогресу закладу, особливо у сприйнятті молоді;

• - оптимізація, що скоротила кількість вільних ставок і не дозволяє збільшувати 
кількість спеціалістів відповідно до розширення сфери послуг; 

• - встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19 та обмеження проведення в музеї масових 
мистецьких заходів та приймання відвідувачів, що призвело до зменшення їх 
кількості в середньому на 40 %.



Стратегічною метою 
Програми розвитку музею в реалізації його місії має стати утвердження музею 

в якості конкурентоспроможного музейного закладу 
з розвиненою сервісною інфраструктурою та його інтеграцією в систему 

внутрішнього культурно-пізнавального туризму



Основні завдання музею:

• - популяризувати історико-культурну та художню спадщину, в першу чергу, на основі 
оригінального музейного матеріалу;

• - забезпечувати максимальний доступ для відвідувачів культурних цінностей, 
інформації і знань, створювати електронні мультимедійні експозиції;

• - підвищити якість надання послуг, створити програми роботи з найменш 
захищеними верствами населення (люди з обмеженими фізичними можливостями); 

• - розширити сферу діяльності шляхом розробки додаткових послуг (культурних, 
інформаційно-освітніх тощо), втілювати розробки новітніх музейних послуг у 
практику;

• - створити креативний конкурентоспроможний музейно-туристичний продукт 
художнього спрямування та оригінальну сувенірну продукцію;

• - впроваджувати заходи з популяризації англійської мови в музейній експозиції та на 
вебсайті музею;

• - провести ремонтно-реставраційні роботи будівлі музею;

• - забезпечувати збереження і безпеку музейних фондів, побудувати приміщення для 
фондосховища та обладнати його сучасними засобами безпеки та клімат-контролю; 

• - зберігати високий професіоналізм, підвищувати кваліфікацію наукових 
співробітників, забезпечувати підготовку та перепідготовку кадрів, в тому числі за 
новими спеціальностями, що потребуються;



Основні завдання музею:
формувати музей, зорієнтований на відвідувача, який пропонує 

різноманітний освітній досвід для різних цільових аудиторій

створювати експозиційно-виставочні та просвітницькі проєкти 
патріотичного спрямування



Основні завдання музею:

• - забезпечити відзначення 130-річчя з дня народження Олександра Осмьоркіна;

• - активізувати роботу музею як центру дослідження життя та творчості Олександра 
Осмьоркіна та архітектурної діяльності Якова Паученка;

• - поповнити колекцію та створити належні умови для дослідників, побудувати 
приміщення для адміністративно-наукових служб;

• - підтримувати і популяризувати сучасне українське образотворче мистецтво та 
фотомистецтво, зокрема творчість митців-земляків;

• - розвивати та модернізувати музейну інфраструктуру;

• - застосовувати нові технології; впроваджувати комп’ютеризацію та інформатизацію 
музею, електронний облік фонду; 

• - вдосконалювати організаційні та економічні механізми розвитку  музею;

• - інтегрувати маркетингові програми із суміжними організаціями та установами 
(туристичні агенції, компанії з надання послуг перевезення та ін.);

• - розвивати партнерські відносини, залучати музейну колекцію до участі у 
всеукраїнських та зарубіжних виставкових проєктах; 

• - інкорпорувати музей як колективного члена у міжнародні музейні структури 
ЮНЕСКО, зокрема до Міжнародної ради музеїв ICOM.



Основні заходи реалізації 
Програми розвитку музею у 2022 році

присвячені відзначенню 130-річчя з дня народження 
художника і педагога Олександра Осмьоркіна



Науково-фондова робота 
спрямована на комплектування та ефективне використання 

музейного зібрання в діяльності закладу

• - розробка тематичного каталогу музейної збірки 
на тему: «Публікації науковців художньо-
меморіального музею О.О.Осмьоркіна про 
творчість та педагогічну діяльність художника 
Олександра Осмьоркіна в друкованих та 
електронних виданнях» до 130-річчя з дня 
народження Олександра Осмьоркіна

• - складання електронного каталогу музейної 
колекції «Галерея художнього конкурсу 
«Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря»

• - складання тематичної каталожної картотеки на 
тему: «Музейна відеотека презентацій 
персональних виставок художників – лауреатів 
обласної премії в сфері образотворчого мистецтва 
та мистецтвознавства імені Олександра 
Осмьоркіна» до 130-річчя з дня народження 
Олександра Осмьоркіна



Науково-дослідна робота
визначена профілем музею і передбачає вивчення творчості 

та педагогічної діяльності художника Олександра Осмьоркіна

Наукова  довідка
«Ідея синтетичного живопису 

картин Олександра Осмьоркіна
в контексті тенденції розвитку 

образотворчого мистецтва              
20 – поч. 21 ст.» 

Наукова стаття
«Виставкова діяльність 

Олександра Осмьоркіна»



Науково-дослідна робота

Сценарій біографічно-історичного 

відеофільму в стилі доку-фікшн
«Художник Олександр Осмьоркін: 

Дон-Кіхот у мистецтві» 
в рамках науково-мистецького 

просвітницького проєкту
«Віртуальне знайомство з художньо-

меморіальним музеєм О.О.Осмьоркіна»

Тематичний каталог
«Художник і педагог 

Олександр Осмьоркін»

Розділ І до Електронної книги 
«Збірник публікацій науковців 

художньо-меморіального музею 
О.О.Осмьоркіна в друкованих та 

електронних виданнях»

«Публікації про художника 
Олександра Осмьоркіна» 



Науково-дослідна робота

Художні каталоги  та буклети в рамках експозиційно-виставочних проєктів 

Наукова концепція науково-просвітницького мистецького проєкту
«Музейний фотосалон» до Дня фотографа



Експозиційно-виставочна робота 
є одним з основних напрямків музейної діяльності

Художні та тематичні виставки
присвячені

130-річчю з дня народження
Олександра Осмьоркіна

«Мистецькі традиції »
Виставка живописних та графічних 

творів художників – лауреатів 
обласної премії у сфері образотворчого 

мистецтва та мистецтвознавства 
імені Олександра Осмьоркіна

«Художні твори 
Олександра Осмьоркіна

та його учнів у філокартії» 
із циклу «Таємниці музейного зібрання» 

до Міжнародного дня музеїв



Виставка
«Cherchez la femme: Жіночий портрет в творчості 

Олександра Осмьоркіна та його учнів»



«Майстерня професора живопису Олександра Осмьоркіна» 
Виставка живописних та графічних творів  

художників – учнів Олександра Осмьоркіна



Художні виставки 
в рамках експозиційно-виставочних проєктів

«Символіка живопису 
Володимира Товкайла»

Персональна виставка 
живописних творів 

світловодського художника 
члена Національної Спілки 

художників України 
Володимира Товкайла 

в рамках мистецького проєкту 
«Лауреати обласної премії 

в сфері образотворчого 
мистецтва та мистецтвознавства 
імені Олександра Осмьоркіна» 



Художні виставки 
в рамках експозиційно-виставочних проєктів

«Квітучий рай 
Лариси Гарбузенко»
Персональна виставка 
декоративних творів 

члена Національної Спілки 
майстрів народного 
мистецтва України 
Лариси Гарбузенко

в рамках мистецького проєкту
«Лауреати обласної премії 

в галузі архітектури, геральдики 
та вексилології і декоративно-

прикладного мистецтва 
імені Якова Паученка»



Художні виставки 
в рамках експозиційно-виставочних проєктів

«Метаморфози образів 
Григорія Вовка»

Персональна виставка графічних 
творів одеського художника 
члена Національної Спілки 

художників України 

Григорія Вовка

в рамках мистецького проєкту

«В майстерні художника» 

до Дня художника 



Художні виставки 
в рамках експозиційно-виставочних проєктів

Тематична виставка

«Анатолій Нікіч: 
Портрет О.О. Осмьоркіна. 

Із циклу “Улюблене 
обличчя”» 

в рамках мистецького проєкту
«Виставка однієї картини» 



Виставка творів претендентів на здобуття обласної премії 
у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства 

імені Олександра Осмьоркіна у 2022 році 
до дня народження Олександра Осмьоркіна



Виставка творів претендентів на здобуття обласної премії 
в галузі архітектури, геральдики і вексилології та декоративно-

прикладного мистецтва імені Якова Паученка у 2022 році 
до дня народження Якова Паученка



Художні виставки 
в рамках арт-проєктів для творчої  молоді

«Мистецькі лабіринти» 
Виставка творчих доробків студентів художньо-графічного відділення 

мистецького факультету Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

в рамках арт-проєкту «Нова генерація» 



Художні виставки 
в рамках арт-проєктів для творчої молоді

«Крок за кроком» 
Виставка творів учнів Художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна

в рамках арт-проєкту «Галерея дитячого мистецтва»



Художній конкурс «Молодіжна палітра» 
імені Леоніда Бондаря до Міжнародного дня захисту дітей у 2022 році 

на тему: «Пори року в художніх образах»
присвячену 130-річчю з дня народження Олександра Осмьоркіна



Бієнале наївного мистецтва та мистецтва примітивізму 
«Велюровий кіт» імені Андрія Ліпатова 

до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва



Фотовиставка «Архітектурні перлини міста над Інгулом»
в рамках арт-проєкту до Дня міста 

«Місто Кропивницький у фотооб’єктиві»



Науково-просвітницька робота 
охоплює різноманітні форми музейної діяльності з врахуванням інтересів різних 

категорій відвідувачів, а саме: проведення екскурсій, публічних лекцій-презентацій, 
уроків-екскурсій та тематичних вікторин, урочистостей з нагоди вручення обласних 

мистецький премій, організація творчих зустрічей, влаштування мистецьких акцій за 
участі творчих організацій – музичних колективів та театру,  презентація діяльності музею 
на вебсайті та сторінці в соціальній мережі Facebook, створення нових інтернет-ресурсів



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

на тему: «Пейзаж в творчості Олександра Осмьоркіна»
присвячену  130-річчю з дня народження Олександра Осмьоркіна



«Художні студії» 
на тему: «Палітра художника»

присвячену  130-річчю з дня народження Олександра Осмьоркіна
в рамках культурно-мистецької акції «Музейні гостини» 

до Міжнародного дня музеїв



Видавнича робота
спрямована на пропаганду діяльності музею і передбачає проведення 

комплексу заходів з метою реклами музею – підготовка та розповсюдження 
друкованої продукції (каталоги, буклети, листівки, афіші, календарі), 

повідомлення в засобах масової інформації про музейні виставки та заходи



Науково-методична робота 
є  системою підвищення кваліфікації музейних співробітників :

проведення занять з музеєзнавства, участь в наукових конференціях, семінарах, 
нарадах та стажування з актуальних проблем музейної справи 

в обласних та провідних художніх музеях України



Господарча діяльність 
передбачає утримання об’єкту (ремонт будинку, систем водо-, електро-

та газопостачання) та забезпечення його матеріальної бази



Господарча діяльність

Оформлення відповідних
дозвільних документів газового 
господарства музею на початок 
опалювального періоду

Систематичне проведення 
технічних оглядів приміщення 
музею, систем електро-, газо-
та водопостачання з метою 
визначення їх технічного стану 
та складання відповідних актів

Виконання протиепідемічних 
заходів при здійсненні 
дозволених видів діяльності, 
які передбачають приймання 
відвідувачів в музейних 
закладах, у зв’язку 
з поширенням коронавірусної 
хвороби COVID-19



Господарча діяльність
Виконання протипожежних заходів  та заходів щодо попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 



За умови наявності коштів
здійснення ремонтно-реставраційних робіт будівлі музею – пам’ятки історії, 

містобудування та архітектури місцевого значення (охоронний №291-Кв) 
згідно з «Реставраційним завданням», розробленим КП «Кіровоградський науковий 

технічно-лабораторний центр спеціальних видів робіт у будівництві» у 2016р.»



За умови наявності коштів

• - встановлення в експозиційних залах музею засобів клімат-контролю;

• - встановлення системи відеоспостереження по зовнішньому периметру будівлі 
музею з виводом на пульт централізованого спостереження Управління поліції 
охорони в Кіровоградській області та можливістю архівації записів;

• - здійснення ремонту та заміни підрамників і рам, оновлення паспарту і папок 
музейних предметів образотворчих груп збереження;

• - придбання технічних засобів: сканера для проведення оцифровування фото-
документальних музейних предметів основного фонду, що відносяться до Державної 
частини Музейного фонду України та впровадження електронного обліку музейних 
фондів; телевізора для проведення музейних культурно-мистецьких заходів 
(презентації електронних мультимедійних експозицій та фотопрезентацій про музей і 
колекції фондового зібрання, творчі зустрічі з відомими сучасними художниками та 
діячами мистецтв, влаштування творчих майстер-класів) та проведення науково-
просвітницької, рекламної, фандрейзингової діяльності музею з метою популяризації 
оригінального музейного матеріалу,  забезпечення максимального доступу для 
відвідувачів культурних цінностей та інформації, залучення додаткових коштів для 
проведення мистецьких проєктів;



Організаційна робота 
визначає функції адміністрації музею в забезпеченні ефективної роботи 

музею у всіх напрямках та видах діяльності



Організаційна робота

• - забезпечення проведення наукової атрибуції в уніфікованих наукових паспортах, 
реєстрацію в інвентарних книгах та фотофіксації музейних предметів основного 
фонду, що відносяться до Державної частини Музейного фонду України;

• - забезпечення виконання положень Угоди з Національним науково-дослідним 
реставраційним центром України про дослідження, консервацію та реставрацію 
пам’яток історії та культури державної частини Музейного фонду України;

• - забезпечення участі науковців музею у всеукраїнських та обласних науково-
практичних конференціях;

• - забезпечення здійснення науково-пошукових експедицій з метою збору матеріалів 
по творчості Олександра Осмьоркіна та художників - його учнів, а також по творчості 
сучасних митців – лауреатів обласних премії у сфері образотворчого мистецтва та 
мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна та в галузі архітектури, геральдики 
та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка;

• - забезпечення запровадження електронного обліку фондів музею;

• - забезпечення систематичного проведення засідань фондово-закупівельної комісії та 
науково-методичної ради музею;



Організаційна робота 

забезпечення виконання 
програми «Музейна безпека. 
2021-2025 рр.»

забезпечення виконання
заходів з протипожежної 
безпеки та щодо 
попередження надзвичайних 
ситуацій техногенного та 
природного характеру

забезпечення виконання 
заходів щодо дотримання 
загальних вимог з охорони 
праці, техніки безпеки та 
виробничої санітарії



Організаційна робота
забезпечення виконання «Плану заходів створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з інвалідністю та інших малобільних груп населення 
в КЗ «Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна»  на 2021-2023 роки»



Організаційна робота
здійснення видання рекламної друкованої продукції музею: 

каталоги, буклети, афіші, календарі, листівки, мультимедійні продукти  



Очікувані результати

• За час реалізації Програми в музеї буде досягнуто якісне 
покращення і кількісне збільшення культурних та інформаційних 
послуг, що надаються населенню, сформованих в єдиній художній 
системі; якісно оновиться матеріально-технічна база музею; 
створена сервісна інфраструктура; здійснена інтеграція музею в 
систему культурно-пізнавального туризму.

• Втілення Програми розвитку музею сприятиме підвищенню 
культурного рівня населення міста та області, розвитку та 
популяризації творчості Олександра Осмьоркіна зокрема та 
образотворчого мистецтва взагалі. 

• Збільшення відвідування музею та його масових заходів поліпшить 
соціально-економічне становище міста. 

• Реконструкція будівлі музею сприятиме програмі охорони 
культурної спадщини та збереження державного музейного фонду 
України.



На завершення презентації Проєкту програми розвитку музею у 2022 році 
під моїм керівництвом звертаюся до всіх присутніх: 

Це не мій і не наш музей. Це ваш музей! 
Тому приходьте до музею, споглядайте, думайте, спілкуйтесь і взаємодійте!


