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Не судимий.  

Автобіографія. 

Пузир Павло Сергійович народився ****** у м. Помічна Кіровоградської області. Де і 

закінчив середню школу №3. В дитинстві проявляв здібності до гуманітарних наук.  

Починаючи з 1993- го року навчався в Одеському державному університеті ім.. 

Мечнікова. Котрий закінчив у 1998 –му році, та здобув спеціальність «Геоеколог» та  

«Викладач географії». В університеті познайомився із студентами художнього 

факультету, разом з ними займався образотворчим мистецтвом, відвідував музеї, 

виставки, вивчав історію мистецтва. Саме університецькі роки проявили у мене потяг до 

мистецтва. 

Після закінчення університету у 1998 - му році переїхав жити до Кіровограда, де і 

розпочав свою трудову та творчу діяльність.  

1998 –  Науково-виробнича фірма «Екоцентр» 

2001 – Приватне підприємство «Арбат» 

2001-2004 – Навчався в Кіровоградському інституті комерції, за спеціальністю «Фінанси» 

де здобув спеціальність «економіст» 

2008 – 20011  - Представник компанії «Київстар» в місті Новоукраїнка. 

 2013-2105 - працював над власним телевізійним проектом «Палітра почуттів», 

телерадіокомпанія «ТТВ» 

2005 – 2016 – Підприємницька діяльність. 

2019 – Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м Кропивницького. 

Паралельно з трудовою діяльністю я займався художнім мистецтвом.   

2013 – Перша персональна виставка «Абстрактна країна»  у відділі мистецтв ОУНБ ім. 

Д.І.Чижевського. 

2014 – Художня виставка «Капітуляція проекту 0.10» у Кіровоградському обласному 

художньому музеї. 

2015 - Приміщення Спілки художників України  третя виставка «Територія паралельних 

світів» 

2017 - м Львов,  “Актовий зал Fredra.61” - виставка “Підсвідомі .....ізми”. 

Мої  роботи були опубліковані в п’яти художніх збірках. 

mailto:Apostol12555@gmail.com


Перераховуючи роки своєї трудової і мистецької діяльності, на думку приходить вислів: 

«все мине і це також мине». Так що ж залишається, залишається  пам'ять і історія. І коли 

наші думки зав’язли в сьогоденні, хто збереже історію про нас, про нашу ідентичність – 

тільки ми самі. Самі повинні зберігати і розповідати світу про нашу ідентичність. 
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Не судимий. 

Мотиваційний лист. 
 

Давайте пригадаємо сім смертних гріхів людини: «Ненажерливість», «Лінь», 

«Хтивість», «Жадібність», «Гнів», «Заздрість», «Гординя». Кожен із нас знає про них, і 

кожен будує своє життя так,  як вважає за потрібним. 

 Основна ціль мистецтва - нагадувати людям, що життя мине, а що залишиться. 

  Свою кар’єру  Іван Карпенко-Карий розпочав писарчуком, потім працював 

столоначальником повітового поліцейського управління, саме перебуваючи на цих 

посадах він розгледів в людях пристрасті до збагачення, гнів,заздрість тощо.  Потім 

самоосвіта.  

Всі ці складові будують творчість Івана Карпенка-Карого.  

Творчість Івана Карпенка-Карого має еволюційний характер від драматичного 

гуртка до театральної трупи, від оповідань до драматичних п’єс.  

Все це свідчить, що письменник, бачив суспільство у розрізі. Його твори передають 

настрої тієї епохи і що саме цікаве вони актуальні і в наш час.   

 

Розпочавши мотиваційний лист, своїми враженнями про життя Карпенка-Карого, я 

хотів донести, що головна задача на посаді керівника музею Івана Карпенка-Карого - це 

просвітниця робота. Донести сучасності цінність творчості нашого земляка. 

Запропонувати глядачеві влюбитись в актуальність драматичного погляду на життя.  

Просвітницька робота несе в собі співпрацю зі школами, технікумами, інститутами. 

Крім того вважає за необхідне переглянути підхід  подання інформації, основним 

критерієм повинно бути - сучасність викладення інформації. Можливо і індивідуальний 

підхід до кожного присутнього.    

Сучасні методи отримання інформації, не дають справжніх, чистих вражень від 

дотику до історії і тому  глядача потрібно запросити пережити катарсис життя нашого 

земляка.  

 












