
У К Р А Ї Н А 

 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

від «31» січня 2017 року                                            № 8 

 

 

 

 

 

Про відзначення 125-річчя від 

дня народження О. О. Осмьоркіна 

 

 Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку з відзначенням 08 грудня 2017 року 125-річчя від дня 

народження видатного земляка, художника і педагога О. О. Осмьоркіна 

затвердити план заходів та культурно-мистецьких акцій художньо-

меморіального музею О.О.Осмьоркіна, присвячених відзначенню 125-річчя з 

дня народження О.О.Осмьоркіна у 2017 році, що додається. 

 

 

 

Міський голова                                                                   А. Райкович  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петринська  24 25 70 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Розпорядження міського голови 

       «___»___________ 2017  

№ ____ 
 

ПЛАН  

заходів та культурно-мистецьких акцій 

художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, 

присвячених відзначенню 125-річчя з дня народження О.О.Осмьоркіна 

у 2017 році 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

виконання 

1 2 3 

1 Підготувати та надрукувати сувенірні календарі на      

2017 рік: із серії «Твори О.О.Осмьоркіна в зібранні 

музею» - «О.О.Осмьоркін. Автопортрет. 1912 р.»; із серії 

«Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна» - 

«Фото О.Коломінова. Зима» 

до 05 січня 

2017 р. 

2 Здійснити доповнення до Розділу ІІІ «Творче життя 

О.О.Осмьоркіна» експозиції меморіального залу музею 

фото-документальними матеріалами про О.О.Осмьоркіна 

та внесення доповнення до етикетажу та інформаційних 

текстів експозиції меморіального залу музею 

до 10 лютого 

2017 р. 

3 Презентація виставки «Студійні малюнки 

О.О.Осмьоркіна 1920-х – 1950-х рр.» до 125-річчя з дня 

народження О.О.Осмьоркіна 

03 березня 

2017 р. 

4 Презентація виставки «Вони любили його…» Графічні 

твори художників – учнів О.О.Осмьоркіна» до 125-річчя з 

дня народження О.О.Осмьоркіна 

03 березня 

2017 р. 

5 Публічна лекція-відеопрезентація для студентів 

художньо-графічного відділення мистецького факультету 

Кіровоградського державного педагогічного університету 

ім. В.Винниченка на тему: «Жіночі образи в творчості 

О.О.Осмьоркіна», присвячена 125-річчю з дня 

народження О.О.Осмьоркіна, до Дня 8-го Березня 

06 березня 

2017 р. 

6 Публічна лекція-відеопрезентація для студентів 

художньо-графічного відділення мистецького факультету 

Кіровоградського державного педагогічного університету 

ім. В.Винниченка на тему:  «Театр в творчості 

О.О.Осмьоркіна», присвячена 125-річчю з дня 

народження О.О.Осмьоркіна, до Міжнародного дня 

театру 

27 березня 

2017 р. 



2 

 

1 2 3 

7 Культурно-мистецька акція: «Музейні гостини», 

присвячена 125-річчю з дня народження О.О.Осмьоркіна, 

до Міжнародного дня музеїв 

20 травня 

2017 р. 

8 Презентація тематичної виставки «Життя художника в 

світлинах» із циклу «Таємниці музейного зібрання», 

присвячена 125-річчю з дня народження О.О.Осмьоркіна, 

до Міжнародного дня музеїв 

20 травня 

2017 р. 

9 Проведення науково-мистецького просвітницького 

проекту спільно з відділом образотворчого мистецтва 

Кіровоградської дитячої школи мистецтв «Художні 

студії» на тему: «Цей загадковий жіночий портрет…», 

присвячену  125-річчю з дня народження О.О.Осмьоркіна, 

до Міжнародного дня музеїв 

20 травня 

2017 р. 

10 Презентація експрес-виставки малюнків учасників 

мистецької акції «Художні студії» на тему: «Цей жіночий 

портрет», присвячену 125-річчю з дня народження 

О.О.Осмьоркіна, до Міжнародного дня музеїв 

20 травня 

2017 р. 

11 Урочистості з нагоди нагородження переможців 

художнього конкурсу «Молодіжна палітра» імені Леоніда 

Бондаря до Міжнародного дня захисту дітей у 2017 році 

на тему: «Класичні жанри образотворчого мистецтва», 

присвячену 125-річчю з дня народження О.О.Осмьоркіна, 

та презентація виставки творів  переможців та учасників 

конкурсу 

01 червня 

2017 р. 

12 Публічна лекція-відеопрезентація на тему: 

«О.О.Осмьоркін і епоха соцреалізму в мистецтві», 

присвячена 125-річчю з дня народження О.О.Осмьоркіна, 

до дня смерті художника 

23 червня 

2017 р. 

13 Скласти тематичну каталожну картотеку музейних 

предметів на тему: «Фото-документальний архів вдови 

художника Н.Г.Осмьоркіної» до 125-річчя з дня 

народження О.О.Осмьоркіна 

до 30 червня 

2017 р. 

14 Презентація тематичної виставки «Школа професора 

живопису Олександра Осмьоркіна». Творчість  

художників – учнів О.О.Осмьоркінадо 125-річчя з дня 

народження О.О.Осмьоркіна 

05 липня 

2017 р. 

15 Розробити наукову довідку на тему: «Діяльність художніх 

товариств та майстерень у Єлисаветграді - Кіровограді 

кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст.» до 125-річчя з дня 

народження О.О.Осмьоркіна 

до 28 липня 

2017 р. 

16 Розробити тематичний каталог колекції музейної збірки 

на тему: «Публікації про творчість художника і педагога  

до 28 липня 

2017 р. 
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 О.Осмьоркіна» до 125-річчя з дня народження 

О.О.Осмьоркіна 

 

17 Презентація персональної виставки творів 

кіровоградської художниці члена НСХУ Л.Г.Кир’янової 

«Живописне дзеркало Любові Кир’янової»  

до 65-річчя з дня народження в рамках мистецького 

проекту «Лауреати обласної премії у сфері 

образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені 

Олександра Осмьоркіна», присвячена 125-річчю з дня 

народження О.О.Осмьоркіна 

10 серпня 

2017 р. 

18 Презентація персональної виставки творів члена НСХУ 

Ю.Б.Вінтенка «Палітра Юрія Вінтенка» в рамках 

мистецького проекту «В майстерні художника» 

до Дня художника, присвячена 125-річчю з дня 

народження О.О.Осмьоркіна 

05 жовтня 

2017 р. 

19 Презентація виставки творів претендентів на здобуття 

обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та 

мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна у  

2017 році» до 125-річчя з дня народження 

О.О.Осмьоркіна 

15 листопада 

2017 р. 

20 Культурно-мистецька та науково-просвітницька акція 

«Мистецтвознавчі читання до дня народження 

О.О.Осмьоркіна» на тему: «Живописна школа 

О.О.Осмьоркіна», присвячену 125-річчю з дня 

народження О.О.Осмьоркіна 

24 листопада 

2017 р. 

21 Публічна лекція-відеопрезентація «Портретний образ 

О.О.Осмьоркіна в творчості художників - його учнів» до 

125-річчя з дня народження художника для студентів 

художньо-графічного відділення мистецького факультету 

Кіровоградського державного педагогічного університету 

ім. В.Винниченка 

04 грудня 

2017 р. 

22 Презентація виставки творів учнів Кіровоградської 

дитячої художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна «Веселкові 

барви дитинства» до 125-річчя з дня народження 

О.О.Осмьоркіна в рамках мистецького проекту «Галерея 

дитячого мистецтва» 

06 грудня 

2017 р. 

23 Підготувати та надрукувати тематичний каталог 

«Художник і педагог Олександр Осмьоркін» до 125-річчя 

з дня народження О.О.Осмьоркіна 

до 01 грудня 

2017 р. 

24 Урочистості з нагоди вручення обласної премії у сфері 

образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені  

08 грудня 

2017 р. 
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 Олександра Осмьоркіна у 2017 році»  

25 Презентація тематичного каталогу «Художник і педагог 

Олександр Осмьоркін» до 125-річчя з дня народження 

О.О.Осмьоркіна 

08 грудня 

2017 р. 

26 Підготувати та опублікувати наукові статті, присвячені 

125-річчю з дня народження О.О.Осмьоркіна: 

«Автопортрет О.О.Осмьоркіна» із циклу «Історія одного 

предмета»  

до Міжнародного дня музеїв; 

«Осмьоркінська палітра» із циклу «Історія одного 

предмета» до Дня художника; 

«Проблеми кольору та колориту в творчості 

О.О.Осмьоркіна» до Дня народження О.О.Осмьоркіна 

Протягом 

2017 р. 

27 Підготувати та опублікувати в місцевих та всеукраїнських 

друкованих, електронних засобах масової інформації 

статті та інформаційні повідомлення про музейні 

виставки та мистецькі заходи, присвячені 125-річчю з дня 

народження О.О.Осмьоркіна 

Протягом 

2017 р. 

28 Благодійні культурно-мистецькі акції безкоштовного 

відвідування музею всіх категорій відвідувачів «День 

відкритих дверей», присвячені 125-річчю з дня 

народження О.О.Осмьоркіна: 

до Новорічних та Різдвяних свят (01-14 січня);  

до Дня народження Я.В.Паученка (21 березня);  

до Міжнародного дня музеїв (18 травня);  

до Міжнародного дня захисту дітей (01 червня);  

до Дня відкриття музею (21 червня);  

до Дня архітектури (01 липня);  

до Дня Незалежності (23 серпня); 

до Дня знань (01 вересня); 

до Дня міста (16 вересня); 

до Дня художника (07 жовтня);  

до Дня народження О.О.Осмьоркіна (08 грудня). 

Протягом 

2017 р. 

 

 

 

Начальник відділу  

культури і туризму        А.Назарець 


