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Надєждін Михайло Володимирович

народний художник України, заслужений діяч мистецтв України,                                               
перший голова Кіровоградської обласної організації Національної Спілки художників

України, перший лауреат обласної премії в сфері образотворчого мистецтва та 
мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна в номінації «новітні спрямування»

Народний художник України  М.В.Надєждін в майстерні. м.Кропивницький. 2017р.



Народився
18 травня 1935 року 
в селі Костянтинівка
Хотинського району, 

Сумської області
в багатодітній

селянській родині

Батьки народного художника 
України М.В.Надєждіна 
Олександра Марківна та 
Володимир Іванович Надєждіни 
1920-і рр.

Родинне фото

народного художника України 
М.В.Надєждіна 

м. Білопілля. 1978р.



Дитинство і юність
пройшли
в містечку
Білопілля, 

колись воно
мало назву Вир -

стародавня
фортеця часів
Київської Руси. 

Він був шостим
із десяти дітей

селянської
родини,                           

де і формувався
світогляд

художника через 
особливості

сільського побуту.
Михайло Надєждін з братом Валентином.

м. Білопілля. 1951р.

Михайло Надєждін 
випускник середньої 
школи №1 м. Білопілля 
1954р.



Після закінчення десятирічки – служба в Військово-повітряних силах СРСР механіком 
реактивних літаків спочатку в м. Барнаулі (РФ), потім в м. Гродно (Республіка Білорусь).

М.В.Надєждін на етюдах 
під час служби в армії. 
м. Гродно. 1956р.

М.В.Надєждін 
під час служби в армії. 

м. Барнаул. 1955р.



Після служби в армії в 1957р. вступив до Дніпропетровського державного художнього 
училища. Особливу роль в утвердженні світоглядності М.Надєждіна відіграли 
художники – викладачі: Григорій Чернявський, Микола Родзін, Яків Калашник.

Микола Родзін

Яків Калашник
Григорій Чернявський

Живописний курс Дніпропетровського державного художнього училища. 
м. Дніпропетровськ. 1961р.



В 1962р. по закінченню училища переїздить до м. Запоріжжя, де працює викладачем 
малювання та методики малювання Верхньо-Хортицького педагогічного училища.

Приміщення Верхньо-Хортицького педагогічного 
училища (нині Запорізький педагогічний коледж). 

1960-і рр.

Автопортрет. 1962.
Папір, ретуш. 35х30

Я іду на роботу. 1960-і.
Папір, ретуш. 42х30



В 1963р. разом з дружиною Вірою та сином Андрієм переїздить                         
на її батьківщину в м. Кіровоград (нині Кропивницький)

Михайло Надєждін                                                     
з дружиною Вірою в майстерні.                            
м. Кіровоград, вул. Партизанська, 38.  
1965р.

Сон. Віра і Андрій. 1975.
Полотно, олія. 75х107

Кіровоградський обласний художній музеей



З 1963 по 1973 рр. працює викладачем Кіровоградської дитячої художньої школи

М.В.Надєждін з викладачами Кіровоградської дитячої художньої школи. м. Кіровоград. 1960-і рр.

Робочий стіл. 1970. 
Папір, олівець. 30х41

Шахісти. 1970. 
Папір, ретуш. 38х57

Автопортрет. 1967. 
Скло, олія. 53х36

Художник і модель. 1969
Папір, ретуш. 57х49



В 1971р. народилася дочка Оксана. В подальшому син Андрій та дочка Оксана                                          
також стануть відомими художниками в різних напрямках –

символізм та абстрактний живопис.



З 1973 по 1982 рр. М.Надєждін – художник-оформлювач Кіровоградських                        
художньо-виробничих майстерень Художнього фонду УРСР

Колектив Кіровоградських художньо-виробничих майстерень Художнього фонду УРСР 
м. Кіровоград. 1970-і рр.



Паралельно з виробничою роботою продовжує займатися творчістю

Портрет батька.1973.. 
Полотно, олія. 99х62

Краєзнавчий музей м.Білопілля

Портрет матері. 1987. 
Полотно, олія. 85х45

Портрет дружини. Віра. 1975. 
Полотно, олія. 99х62

Національний художній музей України

Світлий день. 1985. 
Полотно, олія. 81х112

Кіровоградський обласний художній музей



З 1982 по 1989 рр. – головний художник художньо-
виробничих майстерень Художнього фонду УРСР. 
Ініціював «Програму комплексного монументально-
декоративного оздоблення державних, громадських                 
та навчальних закладів міста», яка за підтримки 
Кіровоградських міської та обласної рад                                       
була втілена в життя. 

Пам’ятними для міста і області залишаться мозаїки на 
фасаді та розписи у фойє і вестибюлях Кіровоградського 
інституту сільсько-господарського машинобудування    
(нині Центральноукраїнський національний технічний 
університет) роботи Анатолія Данилова (1941-2011), 
Анатолія Дворського (1948-2910), Михайла Надєждіна , 
мозаїки на фронтоні кінотеатру «Ятрань»                                              
та об’ємно- пластичні рельєфи на фасаді гуртожитку 
Побузького нікелевого комбінату і готелю Побужжя                       
у виконанні Анатолія Дворського, декоративні панно для 
готелю «Київ» та «Добруджа», сграффіто «Слава трудовим 
рукам»  Володимира Волохова, 

Анатолій Данилов

Анатолій Дворський



керамічне панно  для готелю «Україна» 
Михайла Надєждіна, мозаїчне пано нового 
корпусу Кіровоградського педінституту                              
ім. О.С.Пушкіна (нині Центральноукраїнський 
педагогічний університет ім. В.Винниченка)                          
та вітражі в Кіровоградській обласній 
універсальній науковій бібліотеці                                                                  
ім. Д.І.Чижевського, ресторанному комплексі 
«Козача застава» роботи Анатолія Пунгіна, 
масштабні гобелени Емілії Руденко, керамічні 
панно та композиції родини Фірсових,

Анатолій Пунгін

Неля, Микола, Олександр ,Сергій Фірсови

Емілія Руденко

М.В.Надєждін біля авторського твору 
керамічного панно «Творчість» 

для готелю «Україна». м. Кіровоград. 1970-і рр.



комплексні оформлення готелів 
«Європа» і «Турист», декоративні 
батики Наталії Федоренко та                           
Марії Церни, які і нині є окасою 
багатьох суспільно значимих                                
об’єктів області. 

Не менш яскраві твори 
кіровоградських скульпторів                         
Аркадія Мацієвського (1931-2006), 
Віктора Френчка, Григорія Савченка, 
Віктора Самійленка.

Марія Церна

Наталія Федоренко

Аркадій Мацієвський Віктор Френчко



За цими справами стояла невпинна, 
цілеспрямована організаційна робота 
головного художника Кіровоградських 
художньо-виробничих майстерень                   
ХФ УРСР Михайла Надєждіна. 

Плекаючи надію на згуртування творчо 
налаштованих митців та утворення 
Кіровоградської організації Спілки 
художників, М.Надєждін виступає                   
за розширення виставкової діяльності, 
проводить активну роботу                                     
з популяризації творчості місцевих 
митців, організовує участь художників                    
у республіканських (всеукраїнських) 
виставках.

М.В.Надєждін на виставці кіровоградських митців  
в Художньому салоні Спілки художників

м. Кіровоград. 1980-і рр.



Яскравим проявом нового мистецького 
відродження в місті стала виставка                
«Єлисаветград – Кіровоград. 1913 - 1988 рр.»                  
до 75-річчя І-ї міської художньої виставки, 
організована Кіровоградськими ХВМ Художнього 
фонду України разом з Картинною галереєю                
(нині Кіровоградський обласний художній музей). 
«Ця виставка, яка була розгорнута в приміщенні 
Картинної галереї, вперше надала можливість 
кіровоградським митцям створити масштабну, 
цілісну експозицію. 62 художники представили             
на ній понад 250 творів живопису, графіки, 
скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва. 
Думається, що притаманні кіровоградцям 
скептицизм та упередження по відношенню                  
до місцевого художнього життя в основі своїй 
похитнуться. Яскраві творчі особистості, твори,               
які заслуговують на увагу, в Кіровограді Є!» –
писав у вступній статті до каталогу виставки 
науковий співробітник Картинної галереї 
Володимир Босько.



Після цієї події місто ознайомилося з цілою низкою персональних та групових художніх 
виставок кіровоградських живописців – Сергія Шаповалова, Григорія Гнатюка, Анатолія Янєва, 
Бориса Вінтенка та інших. Творчість більшості художників стала відкриттям як для міста,                                      
так і України. В Києві за підтримки Спілки художників було проведено виставку Г.Гнатюка.



На середину 1980-х рр. в КХПМ працювало 6 членів Спілки художників СРСР: Микола Бондаренко, 
Микола Добролежа, Борис Вінтенко, Олександр Логвинюк, Аркадій Мацієвський, Емілія Руденко.

До 1989р. до них додалися нові особистості: Сергій Шаповалов, Григорій Гнатюк, Ігор Смичек,                                           
Анатолій Янєв, Михайло Надєждін. 



Збільшення кількості членів Спілки художників надало можливість в грудні 1989р. створити                 
Кіровоградську обласну організацію Спілки художників України. Головою правління сучасної КіооНСХУ

було обрано ініціатора її створення - Михайла Володимировича Надєждіна. 

За його 25-річне головування організація активно та плідно пройшла непростий процес становлення. 
За складних економічних умов було налагоджено широку виставкову діяльність, співпрацю з владними

структурами, музейними закладами, збережено приміщення будинку художника та оренду
художнього салону–магазину з виставковою залою.

Засновано дві обласні мистецькі премії: в галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-
прикладного мистецтва імені Якова Паученка (2002) та у сфері образотворчого мистецтва та 

мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна (2005). Відкрито обласний художній музей, що дозволило   
вперше на теренах нашої області провести в 2005р. Всеукраїнську виставку «Мальовнича Україна» в рамках 

Міжнародного літературно-мистецького Шевченківського свята «В сім’ї вольній, новій…»

Відкриття Всеукраїнської художньої виставки
«Мальовнича Україна» в рамках Міжнародного 

літературно-мистецького Шевченківського свята 
«В сім’ї вольній, новій…» в Кіровоградському 
обласному художньому музеї. 2005р.

25-річчя Кіровоградської обласної організації 
Національної Спілки художників України. 

Центральний будинок художника
м. Київ. 2014р.

Відкриття виставки «До 60-річчя Спілки художників України»
Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна 

м. Кіровоград, 1998р.



У 1994р. в Києві у Центральному Будинку художника пройшла виставка–звіт кіровоградських 
художників. Проведена разом з обласним художнім музеєм виставка широко презентувала 

образотворче мистецтво Кіровоградщини ХІХ-ХХ ст. Вперше було видано кольоровий каталог творів 
кіровоградських митців «Барви степу». Проведення виставки стало традиційним (2000, 2009, 2014). 
Також у столиці нашої держави неодноразово проходили персональні вернісажі митців В.Товкайла, 

С.Шаповалова,  родини Надєждіних. 



Кропивницькі художники - члени КіооНСХУ стали 
активними учасниками сучасного мистецького 
життя. Беруть активну участь у всеукраїнських, 
міжнародних та закордонних виставках –
«Імпреза – 89» Івано- Франківськ, «Сучасне 
мистецтво України в американській перспективі» 
Єльський університет, США (1992), Трієнале графіки 
Балтійських держав (1993), «Виставка українських 
митців «Хутір»» Київ, (1994), «Барви степу» спільно        
з художньо-меморіальним музеєм О.О.Осмьоркіна 
в Посольстві України в Російській Федерації,             
Москва (1996), Міжнародне бієнале живопису                           
«Пан-Україна» Дніпропетровськ (1995),                         
Міжнародна акція «Fulfinum» Нівіч, Хорватія (2002), 
«Мистецтво України 1991 - 2002 рр.» Москва (2002), 
бієнале «Український фолкмодерн» Чернівці (2009), 
Міжнародний фестиваль «Mamay Fest» (2014, 2015) 
та ін. 



За  творчі досягнення одинадцять художників – членів Національної Спілки художників України 
удостоєні почесних звань: «Народний художник України» та «Заслужений діяч мистецтв України» -

Михайло Надєждін, «Заслужений художник України» - Борис Вінтенко, Наталія Федоренко,                              
Сергій Шаповалов, Емілія Руденко, Григорій Гнатюк, Неля Фірсова, Анатолій Янєв, Андрій Надєждін, 
Фелікс Полонський, «Заслужений працівник культури України» -Леонід Бондар, Василь Остапенко.



Яскравою сторінкою мистецького становлення Кіровоградської обласної організації НСХУ                        
стала творча співпраця з колективом художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна.                               

У виставкових залах музею активно експонувалися твори відомих кіровоградських митців.                              
Тут же проводилися урочистості і виставки з нагоди 60-річчя створення СХУ (1998р.)                                              

та 10-ї річниці створення КіООНСХУ (1999р.)



У 2000-2006 рр. у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна експонувалися 
виставки з фондів Дирекції Художніх Виставок Національної Спілки художників України: 
«Майстри живопису», «Виставки живописних та графічних творів народного художника 

України Сергія Шишка», «Стоїть гора високая...» до 175-річчя від дня народження 
Л.І.Глібова, «Шляхами Тараса» до 190-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка,                              

«Рисунок кримських художників», «Мальовнича Україна», «Хортиця крізь віки».



Як депутат Кіровоградської обласної 
ради Михайло Надєждін завжди 
відстоював інтереси діячів мистецтва                           
і культури. Значною роботою 
М.Надєждіна з пропаганди 
образотворчого мистецтва стала його 
співпраця з Всеукраїнським виданням 
«Художники України», в якому за його 
ініціативи було представлено персоналії 
всіх членів Кіровоградської обласної 
організації НСХУ. Не менш плідною                        
була співпраця з кіровоградським 
видавництвом «МАВІК» по роботі                        
над книгою «Образотворче мистецтво. 
Минуле і сучасне» (2008).                                               
Нині ці видання поповнили книжкові 
збірки вищих навчальних закладів                       
та бібліотек міста і області.



Особисту виставкову діяльність Михайло Надєждін розпочав у 1962р.                                              
У 1964-1968 рр. - організатор і учасник групових виставок в м. Дніпропетровську                            

та м. Кіровограді (нині Кропивницький), зокрема в Кіровоградській картинній галереї                  
та персональної виставки на центральній площі міста. Заходи мали потужний резонанс                       

в суспільному житті тогочасного Кіровограда.

Автопортрет. 1962. 
Папір, акварель. 51х38

Хірургія. 1966. 
Скло, олія, колаж. 85х55

Розмова. 1960-і. 
Папір, ретуш. 40х35

Проект памятника Дон-Кіхоту 
в центрі планети Земля. 1960-і. 

Папір, олівець. 30х18



Михайло Надєждін один із тих рідкісних українських митців, у творчості яких знаходять 
філософське осмислення  соціальні конфлікти сучасності. В 1960-і то  були  твори: 

“Хіросіма”,  “Страта”,  “Стандартизація”,  “Фауст ХХ-го століття”, “Художник і модель”,                
які виявляли трагічність духовного стану людини в умовах закритого суспільства.

Стандартизація. 1965.
Полотно, олія. 98х62

Фауст ХХ століття. 1968.
Полотно на фанері, темпера. 58х97

Художник і модель. 1970.
Полотно, олія. 113х93



Твори “Пошук”, “Відображення”,  “Рибалка на Чорній річці”,                                                          
написані у 1980-і - на початку 1990-х рр., ставлять філософські запитання                                                   

про майбутнє існування людини

Пошук. 1991. 
Полотно, олія. 108х122

Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна

Рибалка на Чорній річці. 1990. 
Полотно, олія. 85х170

Відображення. 1992. 
Полотно, олія. 177х140



В той же час митець сприймає світ з достатньою іронією, можливо тому в багатьох його творах 
другої половини 1990-х - початку 2000-х рр. як, наприклад: “Сни бажань”, “Масова культура                 

на берегах Чорного моря”  яскраво звучать ноти епікурейського гумору.

Масова культура на берегах Чорного моря. 2003.
Полотно, олія. 50х70 см

Сни бажань. 1993.
Полотно, олія. 111х116



Важливу роль в творчості художника  відіграє натурна практика, зокрема пейзаж.                                    
“Це мої своєрідні емоційні  записники“, – зазначає Михайло Надєждін.

Народний художник України М.В.Надєждін
на етюдах в с. Розумівка Олександрівського 

р-ну Кіровоградської обл. 2012р.

Пейзаж з козами. Село Розумівка. 
2012. Полотно, олія. 72х60

Сосна. 
1975. Полотно, олія. 75х67



Часто пейзажні експерименти стають поштовхом до створення картин –
“Серпень”, “На березі моря”, “Флора і Фауна”.

Серпень. 1995.
Полотно, олія. 120х80

Дніпропетровський обласний художній музей 

Біля моря. 1995.
Полотно, олія. 111х121

Фауна і Флора. 1993.
Полотно, олія. 120х80.

Кіровоградський обласний художній музей



Вельми цікавим є самовираз художника у жанрі автопортрету,                                                                   
одна з персоналій художника в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна                        

саме і мала назву «Автопортрет. Мистецькі відображення Михайл Надєждіна» (2015).

2015р.2014р.1969р. 1970р.1968р.

2013р.1967р. 1988р. 2001р.



Як зазначає художник, одну з основоположних ролей в його житті та становленні як художника 
відіграла дружина – Віра Іванівна, її образ можна зустріти в багатьох рисунках,                                                 

етюдах та картинах майстра.

Народний художник 
України  М.В.Надєждін 
з дружиною В.І.Надєждіною. 

м. Кіровоград. 1980-і рр.
Портрет дружини Віри. 1974.            
Папір, олівець. 41х36

Українська Венера ХХ століття. 2016-2017.
Полотно, олія. 110х95



Пам'яті дружини була присвячена і персональна виставка митця «Квіти для Віри» (2009).                                        
В його композиціях квіти набувають рис космічних образів, емоційно напружених                                                

та насичених натхненням життя.

Весняний букет. 2008.            
Полотно, олія. 65,5х55,5 

Натюрморт. Півонії. 2009.            
Полотно, олія. 70х55

Натюрморт з косівським глечиком ІІ. 2008.            
Полотно, олія. 85х75



Художник використовує різні форми і способи для втілення своїх мистецько- філософських ідей                  
від реалістичних до декоративних узагальнень, віддаючи перевагу не стилістиці,                                               

а правді факту мистецької форми.

Сади Едему. Триптих. 1992.
Полотно, олія. 129х90, 141х143, 129х90 



Учасник республіканських та всеукраїнських (1973, 1976-1978, 1987, 1990-2003, 2005, 2006, 2008), 
міжнародних (Бієнале «Імпреза-89», 1989, Івано-Франківськ; «Українське мистецтво в американській 

перспективі», 1992, Єльський університет, США; бієнале «Пан-Україна», 1995, Дніпропетровськ; 
«Образотворче мистецтво України. 10 років», 2001, Російська Федерація, Москва), зарубіжних 

(Болгарія, 1974; Канада, 1988; Росія, 1996); групових («Один + один.  Михайло Надєждін. Андрій 
Надєждін. Живопис. Графіка», 1994, Кіровоград; «Метаморфози живопису», 1997, Черкаси; «Родина 

Надєждіних», 2006, Київ; «Світ живопису», 2009, ЦБХ, Київ; «Творчий шлях у спадок», 2012, Київ; 
«Мистецьке коло родини Надєждіних», 2014, Суми) виставок, персональні виставки в місті 

Кропивницькому (1980, 1995, 2000, 2006, 2009, 2013, 2014, 2015, 2017), які сприяли створенню 
позитивного іміджу міста Кіровограда (нині Кропивницького) в Україні та за її межами.

Народні художники України 
М.В.Надєждін та І.С.Марчук на 
відкритті художньої виставки родини 
Надєждіних «Мистецький шлях у спадок. 
Михайло Надєждін. Андрій Надєждін. 
Оксана Надєждіна. Малярство. Графіка» 
в галереї «АВС-арт». м. Київ. 2013р.



Твори художника зберігаються у зібраннях Національного художнього музею України,                                   
обласних музеїв Кропивницького, Запоріжжя, Дніпра, Сум, Черкас, картинній галереї м. Білопілля, 

художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна, приватних колекціях в Україні та закордоном.

Національний художній музей Укаїни 
м. Київ

Художньо-меморіальний 
музей О.О.Осмьоркіна
м. Кропивницький

Кіровоградський обласний 
художній музей
м. Кропивницький



Досягнення Михайла Надєждіна в мистецтві та громадській діяльності були відзначені                                     
Подякою Президента України (2000), Подякою Міністерства культури і мистецтв України (1999), 
обласною премією в сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра 
Осмьоркіна (2005), Подяками Кіровоградської облдержадміністрації, Почесними грамотами 

Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету. Його фото було розміщене на міській Дошці 
пошани. За особисту активну мистецьку працю та пропаганду образотворчого українського мистецтва 

Михайло Надєждін був удостоєний почесних звань «Заслужений діяч мистецтв України» (1994)                                     
та «Народний художник України» (1997).



Як зазначає доктор мистецтвознавства, дійсний член Академії мистецтв України, 
професор  Олександр Федорук: “Михайло Надєждін – унікальний український митець, 

народний художник України, чия творча практика має вплив на розвиток                              
сучасної образотворчої культури”



Дякую за увагу !


