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Сучасний музей – це дуже складний організм,                     
для ефективної роботи якого потрібні різносторонні
знання, великий досвід, злагодженість працівників, 
сприяння громади та зацікавлення партнерів. 

Програма розвитку КЗ «Художньо-меморіальний 
музей О.О.Осмьоркіна» створена  як стратегія 
довгострокового розвитку закладу (2022-2026 рр.)             
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 та 
архітектора Якова Паученка, популяризація їх творчості.



Осмьоркін Олександр Олександрович (1892 - 1953)

професор живопису, вів живописні майстерні
в Московському художньому інституті ім. В.І.Сурікова
та Ленінградському інституті живопису, скульптури та 
архітектури ім. І.Ю.Рєпіна, виховав цілу плеяду відомих
художників, серед яких: народні художники СРСР 
Порфирій Крилов, Овсій Моісеєнко, В’ячеслав Токарєв, 
народний художник Білорусії Євген Зайцев, народні художники 
Вірменії Маріам Асламазян і Мгер Абегян, народні художники 
Росії Анатолій Нікіч та Михайло Кончаловський. 
У 1947р. О.Осмьоркін був звинувачений у формалізмі, 
у поширенні західних віянь в радянському мистецтві
і відповідно відсторонений від викладання, активної
виставочної діяльності. Це зіграло фатальну роль у його житті. 
Похований О.О.Осмьоркін на Ваганьковському кладовищі в 
Москві (РФ). Творча спадщина художника – понад 700 творів
живопису, графіки, театральних декорацій, які у провідних 
художніх музеях та приватних колекціях України, інших 
європейських країн. В 1992 році з нагоди відзначення                        
100-річчя з дня народження художника згідно з рішенням 
Кіровоградського міськвиконкому дитячій художній школі 
присвоєно ім’я О.О.Осмьоркіна та названа одна з вулиць міста. 
В 2005 році Кіровоградською обласною радою заснована 
обласна премія у сфері образотворчого мистецтва та 
мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна, яка 
вручається щорічно в музеї 8 грудня – у день народження 
художника Олександра Осмьоркіна.



Паученко Яків Васильович (1866 - 1914)

Один з тих зодчих, хто створив архітектурний ансамбль 
історичного центру сучасного міста Кропивницького.                            
Є автором архітектурних проєктів численних приватних                 
та громадських будівель, а також культових споруд, які                
нині є пам’ятками історії, містобудування та архітектури 
місцевого та загальнодержавного значення                                      
кін. 19 - поч. 20 ст. Успішно керував іконостасною, 
художньо-іконописною та позолотною майстернею. 
Єлисаветградська газета «Голос Юга» 1914 року писала: 
«Він перший в нашому місті створив зразки художньої
архітектури». Яків Паученко прожив коротке життя –
48 років, був похований на Петропавлівському кладовищі, 
якого зараз не існує. В 2002 році Кіровоградською обласною 
радою заснована обласна премія у галузі архітектури, 
геральдики та вексилології і декоративно-прикладного 
мистецтва імені Якова Паученка, яка вручається щорічно                   
в музеї 21 березня - у день народження архітектора                           
Якова Паученка. В 2016 році з нагоди відзначення                     
150-річчя з дня народження зодчого згідно з 
розпорядженням міського голови міста Кропивницького 
вулиця Леніна і Дворцова (від Великої Перспективної               
і до кінця) названа іменем Архітектора Паученка.



Комунальний заклад «Художньо-меморіальний 
музей О.О.Осмьоркіна» (у подальшому Музей) -
культурно-освітня та науково-дослідна установа, 
створена відповідно до спільної Постанови бюро 
Кіровоградського міськкому Компартії України                     
та виконкому міської Ради народних депутатів                     
від 29 травня 1985 року як філіал Кіровоградського 
обласного краєзнавчого музею на базі 
меморіального будинку по вулиці Леніна, нині 
Архітектора Паученка, 89, збудованого за проєктом 
єлисаветградського архітектора Якова Паученка у 
1899 році, де художник Олександр Осмьоркін провів 
свої дитячі та юнацькі роки. 

За рішенням виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради народних депутатів                                
від 12 вересня  1990 року № 533 музею було надано 
статус державного музею та затверджено штат.                    
У 1994 році музей відкрито для відвідування.



Музей є спільною власністю територіальної
громади міста Кропивницького. 

Музей є юридичною особою. 

З питань оперативного управління майном, 
фінансової, облікової та звітної діяльності музей 
підпорядковується управлінню культури і туризму 
Кропивницької міської ради. 

Майно музею (крім фондів) є спільною власністю
територіальної громади міста.. 



Фонди музею – невід'ємна складова частина                      
Музейного фонду України 



Джерелом формування фінансових ресурсів музею є: 
асигнування з міського бюджету, кошти від надання платних послуг

населенню, благодійні внески, пожертвування від юридичних і фізичних
осіб та інші джерела не заборонені чинним законодавством України. 

У своїй діяльності музей керується чинним законодавством України, 
рішеннями місцевих органів влади, Статутом установи. 

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, 

електронна пошта: osmerkinmuseum@krmr.gov.ua

osmerkinmuseum@yahoo.com

музейний веб-сайт: www.osmerkinmuseum.kr.ua

mailto:osmerkinmuseum@krmr.gov.ua
mailto:osmerkinmuseum@yahoo.com
http://www.osmerkinmuseum.kr.ua/


Мета діяльності музею                                         

визначена науковою концепцією та затверджена Статутом 
музею - збір, збереження, вивчення й пропаганда 

художніх, архівних,  фото-документальних, речових 
пам’яток про життя, творчість та педагогічну діяльність 

художника Олександра Осмьоркіна (1892-1953),   
творчість художників - його учнів та сучасників, життя  
та діяльність архітектора Якова Паученка (1866-1914), 

розвиток сучасного українського образотворчого 
мистецтва, фотомистецтва та художньо-культурних 

традицій краю, художньо-естетичне виховання                       
широких верств населення.



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

науково-просвітницьку, видавничу, організаційно-господарчу.                                                                     
В музеї створені науково-методична рада та фондово-закупівельна комісія,                        

які на засадах колегіальності керують роботою музею.



Характеристика стану і проблем розвитку музею

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 та області,                                                             

є важливим туристичним об’єктом



Музей розміщується                     
в будинку, який є 
Пам’яткою історії, 
містобудування та 
архітектури місцевого 
значення - Власний 
будинок архітектора 
Я.В.Паученка, 1899р., 
Державний охоронний 
номер 291-Кв



Активну участь у створенні музею брала вдова 
художника Надія Георгіївна Осмьоркіна.

Як архітектор Н.Г.Осмьоркіна власноруч
розробила проєкт реконструкції будинку музею, 
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. 



Експозиція музею представлена в чотирьох залах 

Меморіальний зал пропонує познайомитися з життям і творчістю Олександра Осмьоркіна, 
особливу увагу привертають художні твори, які представляють всі улюблені жанри художника –
портрети, натюрморти, пейзажі, найбільш яскраво подано творчість  митця 1930-х-1940-х років                             

та картини останніх років, представлено також дитячий малюнок художника,                                       
його ранні живописні твори, а також остання незакінчена картина.



У вітринах та на подіумах експонуються оригінальні фотознімки, документи,                          
особисті речі, предмети з творчої майстерні художника та меморіального будинку.                                              

Інформаційні тексти та етикетаж в меморіальному залі музею виконано                                         
трьома мовами (українською, російською та англійською).



У трьох виставочних залах влаштовуються тематичні виставки з музейного зібрання 
та експозиції сучасного українського образотворчого мистецтва. 



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, його учнів, фото-документальні матеріали та архітектурні 

проєкти Якова Паученка, меморіальні речі. Значну мистецтвознавчу цінність має               
колекція творів сучасного українського образотворчого мистецтва. 



Музей має статус затребуваного 
закладу культури і мистецтва, 
куди з задоволенням приходять 
молодь і відвідувачі похилого віку, 
кропивничани і гості міста.                 
За період 2016-2021 музей 
відвідали майже 30 тис. осіб, 
половина з них – учні та студенти. 
Проведено понад 1300 оглядових 
та тематичних екскурсій. 
Презентовано понад 160 художніх, 
фотографічних та тематичних 
виставок в рамках мистецьких 
проєктів.



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 по музею                 
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/


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.



Започатковано нові 

експозиційно-виставочні 

проєкти:

«Лауреати обласної премії 

у галуі архітектури, геральдики  

та вексилології і декоративно-

прикладного мистецтва 

імені Якова Паученка»

«Виставка однієї картини»

«Місто Кропивницький 

у фотооб’єктиві»



Важливе значення має 

започаткований музеєм 

за підтримки управління культури 

і туризму Кропивницької міської 

ради щорічний 

Художній  конкурс «Молодіжна 

палітра» імені Леоніда Бондаря  

до Міжнародного дня захисту 

дітей, який здобув визнання 

не лише у місті Кропивницькому 

та Кіровоградській області, 

а й в інших регіонах України.



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

Арт-проєкт «Галерея дитячого мистецтва» 



Арт-проєкт «Нова генерація»



Проведено майже 500 масових 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», урочистості з нагоди 
нагородження лауреатів обласних премій у сфері образотворчого мистецтва та 

мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна та у галузі архітектури, геральдики та 
вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка



Традиційні мистецькі експозиційно-виставочні проєкти:

«Лауреати обласної премії в сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства 
імені Олександра Осмьоркіна» до Дня народження О.О.Осмьоркіна,                               

«В майстерні художника» до Дня художника,                                                                  
«Таємниці музейного зібрання» до Міжнародного дня музеїв                                                       



Науково-мистецькі просвітницькі проєкти: 
«Мистецтвознавчі читання» до Дня народження О.О.Осмьоркіна,                                       

«Художні студії» до Міжнародного дня музеїв.

Благодійні культурно-мистецькі акції:   
«Музейні гостини» та  «Візит до музею» до Міжнародного дня музеїв,                                            

«День відкритих дверей» в дні народження Олександра Осмьоркіна та Якова Паученка, 
до Дня художника та Дня архітектора.



Популярною є 

Музична вітальня музею»

Меморіальний зал музею 
прикрашає старовинний рояль 
«Bluthner» 1904 року, який  не 
зважаючи на свій поважний вік, 
продовжує чарувати своїми 
звуками. Тут відбуваються 
колективні та сольні концерти 
учнів та викладачів міських 
музичних шкіл, студентів 
Кропивницького музичного 
коледжу



Науковці музею здійснюють активну                 
науково-дослідницьку роботу: 
готують наукові довідки, доповіді, статті           
за темами дослідження, мають численні 
публікації  у фахових всеукраїнських 
друкованих та електронних виданнях 
(газета «Культура і життя», журнали 
«Образотворче мистецтво», «Артанія», 
інтернет-видання «Музейний простір 
України») та в місцевій друкованій та 
електронній пресі, є активними 
учасниками обласних,  всеукраїнських та 
міжнародних наукових семінарів і 
конференцій з розвитку музейної справи, 
мистецтвознавства,   історії краю, 
реставрації музейних пам’яток. Кількість 
публікацій науковців музею за 2016-2021 рр. 
складає понад 650 статей наукового та 
науково-популярного характеру.



Кількість повідомлень про діяльність 
музею в електронних (теле-, 
радіопередачах, інтернет-виданнях) та 
друкованих періодичних  ЗМІ майже 1400 
репортажів. Науковці музею активно 
творчо співпрацюють з Кропивницькою 
ТРК «TTV» в рамках започаткованого 
управлінням культури і туризму 
Кропивницької міської ради проєкту 
«Відеоекскурсії музеями міста» та з Філією 
ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» «Регіональна 
дирекція UA: КРОПИВНИЦЬКИЙ»  в 
телерадіопрограмі «Радіодень» з метою 
презентації музейних арт-проєктів та 
художніх виставок. 



З метою пропаганди діяльності музею 
проводиться комплекс заходів, спрямованих 
на рекламу музею – підготовка та 
розповсюдження друкованої продукції -
каталоги, буклети, листівки, афіші, 
календарі.                                                                  
Збільшилася кількість користувачів вебсайту 
музею (загальний об’єм кількості інформації 
– 1400 МБ, файлів – 37853), середній рівень 
щоденної відвідуваності – 216 відвідувань.              
Всі 12 розділів сайту презентуються трьома 
мовами – українською, англійською та 
російською.                                                                   
Створено новий інтернет-ресурс – сторінку 
музею в соціальній мережі Facebook



Колектив музею нагороджений      
за високий професіоналізм, активну виставочну діяльність,                                                        

успіхи у пропаганді образотворчого та архітектурного мистецтва:                                                              
Грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації (2016),                                      

Подякою Міської ради та Виконавчого комітету м. Кропивницького (2017),                 
Почесною грамотою Міської ради та Виконавчого комітету м. Кропивницького (2019), 

Подякою Кіровоградської обласної організації                                                                 
Національної Спілки архітекторів України (2021). 



Аналізуючи діяльність музею, можна 
зробити висновок  про певний досвід 
успішної реалізації мистецьких 
проектів та про позитивну динаміку -
зростання відвідуваності, кількість та 
високий статус багатьох виставок та 
мистецьких проектів,  активна 
видавнича робота.
Музей став ще більш «прозорим» і 
доступним, адже не лише зберігає 
надбання образотворчого мистецтва 
світового значення, а і є тим 
майданчиком, на якому фактично 
відбувається життя міста 
Кропивницького. 



Сильні сторони музею:

музей розміщується в окремому приміщенні - будинку, який є пам’яткою історії, 
містобудування та архітектури місцевого значення;

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

живописні та графічні твори Олександра Осмьоркіна, його учнів –
відомих художників другої пол. 20 ст., оригінальні фото-документальні матеріали

та архітектурні проєкти Якова Паученка кін. 19 - поч. 20 ст., меморіальні речі,                                   
ікони кін. 19 – поч. 20 ст., твори образотворчого мистецтва

сучасних українських художників;

високий професійний рівень наукового складу колективу ; 

налагоджена фондово-збиральницька, експозиційно-виставкова,                     
науково-дослідницька, просвітницька та видавнича робота; 



успішні партнерські відносини, що склалися з творчими громадськими 
обласними організаціями Національних Спілок художників, архітекторів та 

майстрів народного мистецтва України

наявність в музеї програм і методик, направлених на роботу 
з молоддю, виховання майбутніх відвідувачів;

невисокі ціни на основні послуги (вхідні квитки, екскурсії, лекції тощо);

активне використання віртуального формату – представлення виставок та 
заходів в електронному вигляді на інтернет-ресурсах музею – вебсайті

http://osmerkinmuseum.kr.ua у відповідних розділах: «Вибрані виставки», 
«Вибрані події» та на сторінці в соціальній мережі Facebook

високий авторитет серед музеїв міста та області

http://osmerkinmuseum.kr.ua/


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) катастрофічно 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 архітектури та містобудування;

- відсутні належні умови для відвідувачів з обмеженими 
фізичними можливостями;

- відсутні зовнішні показники наявності «зони гостинності»:                          
рекламні покажчики на підходах/під’їздах до музею та у міському 

транспорті, зрозумілі як місцевим громадянам так і туристам;                                                    
місця для паркування для гостей музею; нічне освітлення;

- відсутність туристично-рекреаційної зони;

- відсутність в штаті музею спеціалістів з реставрації                                         
та програмного забезпечення.



Значний вплив на розвиток музею мають 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 %.



Мета і завдання програми розвитку музею

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 



Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- формувати музей, зорієнтований на відвідувача, який пропонує різноманітний 
освітній досвід для різних цільових аудиторій;

- 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;



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

- впроваджувати заходи з популяризації англійської мови
в музейній експозиції та на веб-сайті 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;

- забезпечити відзначення 130-річчя з дня народження Олександра Осмьоркіна (2022р.) 
та 160-річчя з дня народження Якова Паученка (2026р.);

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



- поповнювати 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;

- створювати експозиційно-виставочні та просвітницькі проєкти патріотичного спрямування;

- 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:

Вся діяльність музею спрямована на комплектування
та ефективне використання своїх фондів. 

Фонди музею комплектуються за основними темами: 

«Життя та творчість Олександра Осмьоркіна», 
«Творчість художників – учнів Олександра Осмьоркіна», 

«Творчість художників – сучасників Олександра Осмьоркіна», 
«Життя та діяльність архітектора Якова Паученка». 

З метою повноцінного відображення в експозиції історичної епохи
кін. 19 – першої пол. 20 ст. музей крім меморіальних предметів, 

здійснює збір типологічних предметів того часу.



Музей комплектує колекцію «Сучасне українське образотворче мистецтво»,                                   
яка передбачає збір, збереження та вивчення живописних, графічних,                                 
декоративно-прикладних, скульптурних творів сучасних художників                                     

не лише місцевих, а в цілому України.                                                                   
Комплектування фондів передбачає створення й інших колекцій:                                   

нумізматичної, філателістичної, колекції ікон, бібліоколекції,                                                   
колекції типологічних предметів побуту кін. 19 – першої пол. 20 ст.,                           

слайдотеки, відеотеки за тематикою згідно з профілем музею. 



Науково-фондова робота передбачає: 

- наукову атрибуцію та фотофіксацію музейних предметів основного фонду                                         
в уніфікованих паспортах та реєстрацію їх в інвентарних книгах;

- розробку тематичних каталогів музейної збірки на теми:                                                        
«Публікації  науковців музею про художника Олександра Осмьоркіна                                                     

та архітектора Якова Паученка»; «Публікації  науковців музею про художників –
лауреатів обласної премії у сфері образотврчого мистецтва та мистецтвознавства                       

імені Олександра Осмьоркіна»; «Публікації  науковців музею про митців –лауреатів 
обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного 

мистецтва імені Якова Паученка» (2022-2025 рр.);

- розробку електронного каталогу «Твори переможців Художнього конкурсу                     
«Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря до Міжнародного дня захисту дітей»                               

до 10-річчя заснування конкурсу (2025р.)

- складання тематичних каталожних картотек

- запровадження електронного обліку фондів музею



Зміст науково-дослідної роботи визначає профіль музею:

вивчення бібліографії творчості Олесандра Осмьоркіна, 
його учнів та сучасників; 

науковий пошук і дослідження фото-документальних
та художніх джерел в архівах та фондах музеїв; 

науково-мистецтвознавча характеристика творчості
сучасних українських художників.

Результатами науково-дослідної роботи є:    

наукові довідки, статті та доповіді, 
тексти лекцій та тематичних екскурсій, 

буклети та каталоги,                                                                   
науково-публіцистичні розробки

для всеукраїнських фахових періодичних
видань та місцевої преси

Важливою ланкою науково-методичної роботи музею                                  
є підвищення кваліфікації наукових співробітників:                                             

заняття з музеєзнавства, участь в наукових                     
конференціях, семінарах та стажування                                                 

в провідних художніх музеях України.



Основні заходи науково-дослідної роботи:

- підготовка тематичних каталогів:                                                                                             
«Художник і педагог Олександр Осмьоркін» до 130-річчя з дня народження О.Осмьоркіна (2022р.) 

«Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна» до 30-річчя відкриття музею для відвідувачів (2024р.)

«Будинок архітектора Якова Паученка в художніх образах» до 160-річчя з дня народження Я.Паученка (2026р.)

- розробка сценарію біографічно-історичного відеофільму у стилі доку-фікшн

«Художник Олександр Осмьоркін: Дон-Кіхот у мистецтві» до 130-річчя з дня народження                         

Олександра Осмьоркіна в рамках науково-мистецького просвітницького проєкту

«Віртуальне знайомство з художньо-меморіальним музеєм О.О.Осмьоркіна» (2022р.)

-підготовка мультимедійного видання (компакт-диск) «Арт-проєкти художньо-меморіального 

музею О.О.Осмьоркіна» до 30-річчя відкриття музею для відвідувачів (2024р.)

- розробка наукових концепцій науково-просвітницьких мистецьких проєктів: 

«Музейний фотосалон» до Дня фотографа (2022)                                                                                 

«Відеомузей» до Міжнародного дня музеїв (2023р.)

- підготовка Електронної книги «Збірник публікацій науковців художньо-меморіального музею 

О.О.Осмьоркіна в друкованих та електронних виданнях» до 40-річчя створення музею (2022-2025 рр.)



- підготовка художніх каталогів із серій (2022-2026 рр.):                                                                         
«Лауреати обласної премії в сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства                                              

імені Олександра Осмьоркіна» до Дня народження О.О.Осмьоркіна

«В майстерні художника» до Дня художника

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

до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

- підготовка тематичних буклетів із серій (2022-2026 рр.): 
«Лауреати обласної премії в галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного 

мистецтва імені Якова Паученка» до Дня народження Якова Паученка

«Переможці Художнього конкурсу «Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря                                                

до Міжнародного дня захисту дітей

«Нова генерація» до Дня молоді

«Місто Кропивницький у фотооб’єктиві» до Дня міста

- підготовка буклетів тематичних, художніх та фотовиставок (2022-2026 рр.);

-підготовка статей на основі музейної колекції «Сучасне українське образотворче мистецтво» 

з циклу «Творчий портрет художника-ювіляра» (2022-2026 рр.)



Експозиційно-виставочна робота

один з основних напрямків музейної 
діяльності,  який передбачає:                          
створення постійних експозицій, 
тематичних стаціонарних                           
та пересувних виставок,                   
організацію персональних  та 
колективних художніх виставок, 
проведення попередньої науково-
дослідної роботи – наукове 
проектування експозиції,                       
виставки,  розробка структури,       
тематико-експозиційного плану, 
етикетажу, тексту екскурсії, 
путівника експозиції, виставки



- підготовка ювілейних тематичних виставок:

до 130-річчя з дня народження О.О.Осмьоркіна (2022р.)

до 30-річчя відкриття художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна (2024р.)

до 160-річчя з дня народження Я.В.Паученка (2026р.)

- влаштування тематичних виставок музейних колекцій із циклу                                           
«Таємниці музейного зібрання» до Міжнародного дня музеїв

- влаштування художніх та фотовиставок 

в рамках експозиційно-виставочних проєктів (2022-2026 рр.):

«Лауреати обласної премії у 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 Якова Паученка

«В майстерні художника» до Дня художника

«Нова генерація» до Дня молоді

«Галерея дитячого мистецтва» до Міжнародного дня захисту дітей

« Місто Кропивницький у фотооб’єктиві» до Дня міста



- влаштування виставок творів претендентів на здобуття обласної премії у сфері образотворчого

мистецтва та истецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна (2022-2026 рр.)

- влаштування виставок творів претендентів на здобуття обласної премії

у галузі архітектури, геральдики і вексилології та декоративно-прикладного мистецтва

імені Якова Паученка (2022-2026 рр.)

- влаштування виставок творів учасників Бієнале наївного мистецтва та мистецтва примітивізму 

«Велюровий кіт» імені Андрія Ліпатова до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва (2022-2026 рр.)

- влаштування виставок творів переможців Художнього конкурсу «Молодіжна палітра» 

імені Леоніда Бондаря до Міжнародного дня захисту дітей (2022-2026 рр.)



- влаштування персональних виставок творів лауреатів міських премій в галузі культури: 
міської художньої премії імені Бориса Вінтенка 

та міської премії фотохудожників імені Василя Ковпака (2022-2026 рр.);

- влаштування персональних та колективних виставок художників –

членів Національної Спілки художників України 

та Національної Спілки майстрів народного мистецтва України (2022-2026 рр.)

-влаштування тематичних виставок архітекторів –

членів Національної Спілки архітекторів України до Дня архітектури України (2022-2026 рр.)

- влаштування персональних та колективних фотовиставок фотографів –

членів Національної Спілки фотохудожників України до Дня фотографа (2022-2026 рр.)



Науково-просвітницька робота 

охоплює різноманітні форми цього напрямку музейної діяльності з врахуванням 
інтересів різних категорій відвідувачів, а саме: проведення екскурсій, читання лекцій, 
проведення уроків-екскурсій та тематичних вікторин, організація творчих зустрічей, 

проведення мистецьких акцій за участі творчих організацій –
музичних  та театральних колективів



- проведення масових культурно-мистецьких заходів (2022-2026 рр.):

«Урочистості з нагоди вручення обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та 

мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна» до дня народження Олександра Осмьоркіна

«Урочистості з нагоди вручення обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і

декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка» до Дня народження Якова Паученка;

«Музейні гостини» до Міжнародного дня музеїв



-проведення заходів в рамках науково-мистецьких просвітницьких проєктів (2022-2026 рр):

«Мистецтвознавчі читання» до дня народження Олесандра Осмьоркіна

«Художні студії» в рамках культурно-мистецької акції «Музейні гостини» до Міжнародного дня музеїв

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

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

до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

- проведення презентацій (2022-2026 рр.):
музейних виставок, мистецьких проєктів, культурно-просвітницьких заходів та мистецьких акцій 

з використанням віртуального формату в електронному вигляді на веб-сайті музею 

http://osmerkinmuseum.kr.ua/ у розділах «Вибрані виставки» та «Вибрані події» (2022-2026 рр.)

http://osmerkinmuseum.kr.ua/


- проведення творчих зустрічей (2022-2026 рр.):
з художниками - лауреатами обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства 

імені Олександра Осмьоркіна та обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і 

декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка

- проведення музичних вечорів

в рамках мистецького проєкту «Музична вітальня музею» (2022-2026 рр.)



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



- друкування тематичних каталогів:
«Художник і педагог Олександр Осмьоркін» до 130-річчя з дня народження О.О.Осмьоркіна (2022р.)

«Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна» до 30-річчя відкриття музею (2024р.)

«Будинок архітектора Якова Паученка в художніх образах» 

до 160-річчя з дня народження Якова Паученка (2026р.)

- видання мультимедійного електронного видання (компакт-диск) 
«Арт-проєкти художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна» 

до 30-річчя відкриття музею для відвідувачів (2024р.)

- представлення на вебсайті музею  http://osmerkinmuseum.kr.ua
Електронної книги «Збірник публікацій науковців художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна

в друкованих та електронних виданнях» до 40-річчя створення музею (2025р.)

- друкування каталогів художніх виставок із серій (2022-2026 рр.):

«Лауреати обласної премії в сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства 

імені Олександра Осмьоркіна»

«В майстерні художника»

http://osmerkinmuseum.kr.ua/


- друкування буклетів художніх та фотовиставок в рамках 

мистецьких проєктів (2022-2026 рр.): 
«Лауреати обласної премії в галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-

прикладного мистецтва імені Якова Паученка» до Дня народження Якова Паученка

«Нова генерація» до Дня молоді

«Галерея дитячого мистецтва» до Міжнародного дня захисту дітей

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

«Місто Кропивницький у фотооб’єктиві» до Дня міста

- друкування буклетів-програм науково-мистецького просвітницького проєкту (2022-2026 рр.):

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

-друкування буклетів тематичних,  художніх та фотовиставок (2022-2026 рр.);

- друкування річних сувенірних календарів із серій (2022-2026 рр.): 

«Твори Олександра Осмьоркіна в зібранні музею»; «Будівля художньо-меморіального музею 

Олександра Осмьоркіна»;  «Твори художників – лауреатів обласної премії у сфері образотворчого 

мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна»;

-підготовка та публікація статей за наслідками науково-дослідної роботи

та інформаційних повідомлень в ЗМІ про музейні виставки та мистецькі заходи



- систематичне доповнення фото та текстовими матеріалами                                                                       

трьома мовами (українською, російською, англійською) розділів музейного веб-сайту:

www.osmerkinmuseum.kr.ua

http://www.osmerkinmuseum.kr.ua/


Господарча діяльність музею передбачає:     

- утримання об’єкту (ремонт будинку, систем водо-, 
електро- та газопостачання) та забезпечення його 
матеріальної бази

- виконання протипожежних заходів та заходів щодо 
попередження надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру



- здійснення ремонтно-реставраційних робіт будівлі музею – пам’ятки архітектури місцевого значення

(охоронний №291-Кв) згідно з «Реставраційним завданням на розроблення науково-проектної 
документації Пам’ятки архітектури «Колишній будинок Паученка», вул. Архітектора Паученка

(Дворцова), м. Кропивницький», розробленим КП «Кіровоградський науковий технічно-лабораторний 
центр спеціальних видів робіт у будівництві» у 2016р.» за умови наявності коштів (2022-2026 рр.)

- встановлення в експозиційних залах музею засобів клімат-контролю за умови наявності коштів                    

(2022-2026 рр.)

-встановлення зовнішнього відеоспостереження з виводом на пульт централізованого спостереження
Управління поліції охорони в Кіровоградській області та можливістю архівації записів

за умови наявності коштів (2022-2026 рр.)

- здійснення будівництва фондосховища, з обладнанням його сучасними засобами безпеки
і клімат-контролю, та приміщення для адміністративно-наукових служб 

за умови наявності коштів (2022-2026 рр.) 



- здійснення ремонту та заміни підрамників і рам, оновлення паспарту і папок музейних предметів 
образотворчих груп збереження (2022-2023 рр.)

- придбання технічних засобів: сканера для проведення оцифровування фото-документальних музейних 
предметів основного фонду та телевізора для проведення музейних культурно-мистецьких заходів 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                                  
за умови наявності коштів (2022-2026 рр.)

- оформлення відповідних дозвільних документів газового господарства музею                                                     
на початок опалювального періоду (2022-2026 рр.)                    

- систематичне проведення технічних оглядів приміщення музею,  систем електро-,                                              
газо- та водопостачання з метою визначення їх технічного стану                                                                  

та складання відповідних актів (2022-2026 рр.)

- виконання протипожежних заходів та заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного        
та природного характеру, в т.ч. протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності,                   

які передбачають приймання відвідувачів в музейних закладах, у зв’язку з поширенням                              
коронавірусної хвороби COVID-19 (2022-2026 рр.)



Організаційна робота 

визначає функції адміністрації музею в забезпеченні ефективної роботи музею у всіх 
напрямках та видах діяльності науково-культурного та просвітницького закладу



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

- 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»

- виконання заходів з протипожежної безпеки та щодо попередження надзвичайних ситуацій                        
техногенного та природного характеру (2022-2026 рр.)

- виконання заходів щодо дотримання загальних вимог з охорони праці, техніки безпеки                                        
та виробничої санітарії (2022-2026 рр.)

- 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 (2022-2026 рр.)

- 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 (2022-2026 рр.)



- забезпечення впровадження електронного обліку фондів музею

- забезпечення здійснення науково-пошукових експедицій з метою збору матеріалів                                               

по творчості Олександра Осмьоркіна та художників - його учнів і сучасників,

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 музею (2022-2026 рр.)

- забезпечення участі науковців музею у всеукраїнських та обласних науково-практичних

конференціях (2022-2026 рр.)

- здійснення видання рекламної друкованої продукції музею: каталоги, буклети, афіші,                                  

календарі, листівки, мультимедійні продукти тощо (2022-2026 рр.)

-забезпечення систематичного проведення засідань фондово-закупівельної комісії

-та науково-методичної ради музею (2022-2026 рр.)



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 образотворчого мистецтва. 

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

Реконструкція будівлі музею та побудова приміщень для фондосховища
з обладнанням, що відповідає сучасним технічним вимогам, 

та для адміністративно-наукових служб сприятиме програмі охорони культурної
спадщини та збереження державного музейного фонду України.



Чекаємо на Вас в музеї!


