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Барнасюк 
Олександр Сергійович

закінчив у 2005 році Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського і отримав повну 

вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика 
середньої освіти. Історія” та здобув кваліфікацію вчителя 

історії і правознавства.

О.В. Шестопалюк

ВН№ 27231837





РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Я, Романюк Іван Миронович, даним листом рекомендую на посаду 

директора Вінницького обласного художнього музею Барнасюка Олександра 

Сергійовича.

Барнасюк Олександр Сергійович навчався у Вінницькому державному 

педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського в інституті історії, 

етнології і права протягом 2000-2006 рр. Під час навчання в університеті брав 

активну участь в історико-краєзнавчих та науково-практичних конференціях. 

Має низку статей з історії та культури Вінниччини, що опубліковані в 

наукових збірниках. Захист магістерської роботи здійснював за темою своєї 

книги „Історія міста Немирова від найдавніших часів до сьогодення”.

Під час роботи Барнасюка Олександра в Вінницькому обласному 

художньому музеї на посаді завідуючого відділом з декоративно- 

прикладного мистецтва ми плідно співпрацювали з організації міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференцій та проведення музейної 

та етнографічної практик студентів факультету.

Барнасюк О. С. зарекомендував себе як професійний організатор, 

чудовий екскурсовод та ерудований спеціаліст своєї справи. Сильними його 

сторонами є цілеспрямованість, відповідальність, наполегливість у 

досягненні мети та розуміння сучасних тенденцій у розвитку музейної 

справи.

Доктор історичних наук, професор 
кафедри історії та культури України 
Ві^щ£кч)го державного педагогічного 

ім. М. Коцюбинського І. М. Романюк
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Обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва 
України висловлює свою підтримку на посаду директора Вінницького 
обласного художнього музею Барнасюку Олександру Сергійовичу. Я, 
Горобчук Іван Іванович, заслужений майстер народної творчості України та 
голова обласного осередку Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України, знайомий з Олександром Барнасюком понад десять років. 
За цей час між спілкою та Олександром налагодилась плідна співпраця. 
Разом ми організували і провели безліч виставок, майстер -  класів і 
культурно масових заходів не тільки в місті Вінниця і в районах Вінницької 
області, а також в інших містах нашої держави. Члени спілки поважають 
Олександра і дослухаються до його думки.

Олександр поєднує в собі глибокі знання народного та професійного 
мистецтва будучи водночас талановитим організатором. Маємо додати, що 
Олександр має великий досвід роботи у сфері мистецтва: посідав посаду 
завідувача науково дослідним відділом декоративно-вжиткового мистецтва 
Вінницького обласного художнього музею та провідного методиста з 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Вінницького 
обласного центру народної творчості.

Маю впевненість, що на посаді директора Вінницького обласного 
художнього музею Олександр Барнасюк буде розумним і мудрим 
керівником.

Голова обласного осередку 
Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України

І. Горобчук



Міністерство праці та соціальної політики України 
Всеукраїнська організація інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Код ЗКПО 36547744, 21100 м. Вінниця, просп. Юності 45а, кв. 59 моб. тел.097-505-22-98 

вих. № б/н від 30.03.2018 року

Вінницька обласна Рада

Рекомендаційний лист

Згідно оголошення Вінницької обласної Ради, щодо заміщення посади 
директора Вінницького обласного художнього музею, Вінницька обласна 
організація Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів 
України» (ВСЮ ВОІ «СОТУ») висловлює свою підтримку Барнасюку Олександру 
Сергійовичу.

З 2012 року до сьогодні Барнасюк О.С. є партнером та волонтером ВОО ВОІ 
«СОІУ». За час нашої плідної співпраці було організовано та проведено безліч 
різноманітних виставок, екскурсій, майстер -  класів і культурно - творчих масових 
заходів де Олександр Сергійович проявив себе професіоналом та фахівцем у сфері 
культури та мистецтва.

ВОО ВОІ «СОІУ» рекомендуючи кандидатуру Барнасюка О.С. на посаду 
директора Вінницького обласного художнього музею має впевненість, що 
організаційні здібності, відповідна освіта та великий досвід роботи у сфері культури 
публічного адміністрування Барнасюка О.С. допоможуть у збереженні та 
професійному розвитку ВОХМ.

З повагою,
Голова ВОО ВОІ «СОІУ»



Рекомендаційний лист

Засвідчую свою повагу до членів конкурсної комісії та звертаюсь з 
проханням рекомендувати на посаду директора Вінницького обласного 
художнього музею Барнасюка Олександра Сергійовича, досвідченого 
спеціаліста, активного, креативного та принципового творчого працівника.

Знаю Олександра Барнасюка як високопрофесійного музейника, 
умілого та креативного організатора різноманітних культурно-масових 
проектів, які успішно реалізовувались у Вінницькому обласному художньому 
музеї. Активна методична робота провідного методиста з образотворчого та 
декоративного-прикладного мистецтва Олександра Барнасюка в 
Вінницькому обласному центрі народної творчості сприяє створенню 
позитивного іміджу центру. Він організував сотні виставок творів 
художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва та десятки 
мистецьких проектів. Особливо варто відзначити Всеукраїнські культурно -  
мистецькі акції «Мистецтво одного села», що відбуваються щороку у 
Національному музеї літератури у м. Києві. Під час нашої спільної співпраці, 
я звернув увагу, що Олександр Барнасюк користується авторитетом серед 
художників і майстрів Вінниччини. Він зарекомендував себе як людина з 
професійним мисленням, організаторськими здібностями та вмінням чітко 
планувати роботу. Є дописувачем в мистецького журналу «Світлиця», який 
діє при ОЦНТ, та періодичних обласних видань.

Впевнений, що на новій керівній посаді, Олександр Сергійович 
сприятиме розвитку мистецько-культурної установи, максимально віддаючи 
свій досвід, навики, вміння та знання.



НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 72, к. 215 Р/р N926001017410083, філія Укрексімбанку у Вінниці 
Тел. 0 (432) 61-17-56 МФО 302429, код 20096427

Рекомендація

Барнасюку Олександру Сергійовичу

Знаю члена Національної спілки журналістів України як людину творчу, 
здібного організатора культурно-мистецьких заходів, проведених у Вінницькому 
обласному художньому музеї.

Колеги по роботі у Вінницькому обласному центрі народної творчості також 
цінують Олександра Сергійовича як високопрофесійного працівника. На його 
рахунку багато змістовних виставок творців різних напрямків. Своїм сумлінним 
та шанобливим ставленням до творчих особистостей, розумінням глибинної 
суті їхньої подвижницької праці, він завоював авторитет у початкуючих та 
визнаних майстрів.

Знання Барнасюком Олександром Сергійовичем історії, наполеглива 
дослідницька робота в архівах, бібліотеках вилилася у написання та видання 
ним двох книг -  « Історія міста Немирова від найдавніших часів до сьогодення» 
та «Профспілки Вінниччини -  75 років діяльності» ( у співавторстві з В.Г. 
Паращуком).

Окрім виконання посадових обов’язків, написання книг, мистецьких 
досліджень, підготовки статей та кореспонденцій для засобів масової 
інформації, Олександр Сергійович активно займається волонтерською 
діяльністю з перших днів АТО. За значну допомогу батальйону спеціального 
призначення «Донбас» Національної гвардії України нагороджений медаллю- 
(Волонтер України БСП «Донбас»).

Рекомендую Барнасюка Олександра Сергійовича на посаду директора 
Вінницького обласного художнього музею з огляду на те, що він має відповідні 
знання, досвід роботи з людьми, організаторські здібності, моральний 
авторитет.

З повагою -



А в т о б іо г р а ф ія  

Барнасюка Олександра Сергійовича

Я, Барнасюк Олександр Сергійович, народився у
місті Вінниці. За національністю українець.

З вересня 1988 року по червень 1996 року навчався у Вінницькій 
загальноосвітній школі № 27.

Після закінчення школи в 1996 році вступив на навчання до 
Вінницького професійно -  технічного училища, яке закінчив у липні 1999 р., 
здобувши кваліфікацію слюсара — електрика з ремонту електроустаткування.

У серпні 2000 року вступив на історичний факультет Вінницького 
державного педагогічного університету їм. М. Коцюбинського, який закінчив 
у червні 2005 року отримавши повну вищу освіту за спеціальністю 
(Педагогіка і методика середньої освіти) «Історія». Здобув кваліфікацію 
вчителя історії і правознавства.

У серпні 2005 року вступив до магістратури при Вінницькому 
державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського. Навчання 
закінчив у червні 2006 р. Здобув кваліфікацію магістра -  дослідника історії.

У вересні 2005 року одружився. Дружина -  Барнасюк Олена Петрівна, 
1981 року народження, працює викладачем іноземних мов у Вінницькому 
відділенні Ірпінського державного коледжу економіки та права.

З дружиною маємо трьох дітей - двох синів та доньку:
- Барнасюк Сергій Олександрович, року народження.
- Барнасюк Софія Олександрівна, року народження.
- Барнасюк Микола Олександрович, року народження.

З серпня 2006 року по серпень 2007 року працював на посаді 
спеціаліста з гуманітарної роботи апарату Федерації профспілок Вінницької 
області.

З вересня 2007 року по квітень 2011 року працював в Вінницькому 
обласному художньому музеї на посаді завідувача науково дослідним 
відділом декоративно — вжиткового мистецтва.

З квітня 2011 року і по теперішній час працюю у Вінницькому 
обласному центрі народної творчості на посаді провідного методиста з 
образотворчого та декоративно -  прикладного мистецтва.

Займаюсь волонтерською діяльністю з перших днів АТО. За значну 
волонтерську допомогу батальйону спеціального призначення в/ч 3057



"Донбас” Національної гвардії України нагороджений медаллю (Волонтер 
України БСП "Донбас”).

Член Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО. 

Член національної спілки журналістів України.

Видав друком дві книги:

1. „Історія міста Немирова від найдавніших часів до сьогодення” -  
Вінниця, 2010р. -150с.

2. Паращук В.Г., Барнасюк О.С. „Профспілки Вінниччини -  75 років 
діяльності (1932 -  2007) ” - Вінниця , 2007. -  48 с.

Маю низку статей в наукових збірниках та періодичних виданнях.
Ні я, ні мої рідні засудженими та під слідством не були.

30.03.2018 р. О.Барнасюк



ЗГОДА
на збір та обробку персональних д ан их

народився (-лась) «____  _____року, паспорт с е р ії___________ № __________
шляхом підписання цього тексту,"відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від І 
червня 2010 року № 2297-У1 надаю згоду Вінницькій обласній Раді на обробку моїх особистих 
персональних даних у картотеках та для передачі даних з метою ведення кадрового діловодства, 
підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з 
питань персоналу, а також внутрішніх документів обласної Ради з питань реалізації визначених 
законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і 
соціального захисту.
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі 
виконавчого апарату обласної Ради уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів 
для внесення моїх нових особистих даних до паперової бази персональних даних.

« Ч » (ии̂ иик 2 0 ^ /  року, _______

« Перевірено»
Відповідальна особа________________________________ ______ ________ ______ (_________________ ).

М. П.

Я. 0, Су._________________,

посвідчую, що отримав повідомлення про 
включення інформації про мене до 
паперової бази персональних даних з 
метою ведення кадрового діловодства, 
підготовки відповідно до вимог 
законодавства статистичної,
адміністративної та інш ої інформації з 
питань персоналу, а також внутрішніх 
документів обласної Ради з питань 
реалізації визначених законодавством і 
колективним договором прав та обов’язків 
у сфері трудових правовідносин і 
соціального захисту, а також відомості 
про мої права, визначені Законом України 
«Про захист персональних даних», і про 
осіб, яким мої дані надаються, для 
виконання зазначеної мети.

Повідомляємо, шо надані Вами відомості включені до бази 
персональних даних виконавчого апарату В інницької обласної Ради з 
метою ведення кадрового діловодства, п ідготовки вілповідно ло вимог 
законодавства статистичної, адм ін істративної та іншої інформації з 
питань персоналу, а також внутр іш н іх  документів обласної Ради з 
питань реалізації визначених законодавством і колективним договором 
прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального 
захисту.
Відповідно до ст. 8 Закону У кра їн и  «Про захист персональних даних» 

суб'єкт персональних даних мас право:
1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його 
персональні дані, ї ї  призначення та найменування, місцезнаходження її  

володільця чи розпорядника;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу ло 
персональних даних, зокрема інф ормацію про третіх осіб, яким 
передаються його персональні дані, шо містяться у базі персональних 
даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, шо містяться у відповідній 

базі персональних даних;
4) отримувати не п ізніш  як за 30 календарних днів з дня надходження 

запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи 

зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних 
даних, а також отримувати зміст його персональних даних, шо 
зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вим огу із запереченням проти обробки 
своїх персональних даних органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування при здійсненні їхн іх повноважень, 

передбачених законом;
6) пред’ являти вмотивовану вим огу шодо зміни або знищення своїх 
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником иісї 

бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи г недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та 
випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним 

приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх  наданням, а також на 
захист від надання відомостей, шо с недостовірними чи ганьблять 
честь, гідність та ділову репутацію  ф ізичної особи;
8) звертатися з питаиь захисту своїх прав шодо персональних даних до 
органів державної влади, орган ів місцевого самоврядування, до 
повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних.
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення 
законодавства про захист персональних даних.________________________



М о т и в а ц і й н и й  л и с т

кандидата на посаду директора Вінницького обласного художнього музею

Барнасюка Олександра Сергійовича

Що цікаво, свій професійний шлях в галузі культури я розпочав у 2007 
році саме у Вінницькому обласному художньому музеї на посаді завідувача 
науково - дослідним відділом декоративно - вжиткового мистецтва. Працюючи 
завідуючим відділом, я не лише познайомився але й глибоко вивчив роботу 
музею, організував десятки різноманітних виставок професійних і 
самодіяльних художників, а також майстрів декоративно - вжиткового 
мистецтва. На основі музейних колекцій, розробив цикл тематичних лекцій для 
дітей різного шкільного віку. Водночас, був організатором культурно - масових 
заходів з метою популяризації роботи музею та ознайомлення їх учасників та 
відвідувачів з музейною колекцією для залучення до подальшої співпраці.

У 2011 році перейшов на посаду провідного методиста з 
образотворчого та декоративно - прикладного мистецтва Вінницького 
обласного центру народної творчості. Працюючи на цій посаді, я познайомився 
з усіма осередками народного мистецтва області та налагодив плідну співпрацю 
з народними майстрами регіону. Мною було організовано та проведено безліч 
виставок народного мистецтва, як обласних так і персональних. В ході роботи в 
центрі, займався організацією майстер - класів з різних видів народного 
мистецтва, організовував виїзні виставки - ярмарки. Є дописувачем в 
мистецького журналу «Світлиця» який діє при ОЦНТ.

Крім безпосередньо професійних обов’язків, співпрацюю з 
різноманітними громадськими організаціями міста. Особливо варто відзначити 
співпрацю з Всеукраїнською організацією інвалідів «Союз організацій інвалідів 
України» у Вінницькій області. В ході громадської діяльності, неодноразово 
приймав активну участь в організації різноманітних заходів і фестивалів що 
проводились з метою підтримки талановитих та обдарованих людей з 
обмеженими можливостями.

В своїй роботі прагну створити креативний та привабливий музей для 
відвідувачів, особливо - дитячої аудиторії та молоді. Для досягнення цієї 
мети, вважаю важливими та актуальними мої знання та напрацювання у сфері 
музейної педагогіки. Проводячи роботу з представниками молодшої аудиторії 
які дозволяють познайомити з експозицією та експонатами, вважаю 
необхідним викликати в дітей та юнацтва бажання прийти до музею знову. 
Вирішальним вбачаю створенням позитивного іміджу музею, шукаючи шляхи 
просування музею в культурно - мистецький простір міста, регіону та України.



За роки попередньої роботи у сфері культури, мені вдалося налагодити 
контакти з митцями не тільки з інших міст України, але й за її межами. Так, 
маю налагоджені зв’язки з приватними художніми галереями Австрії, що 
допоможе в подальшому розвивати взаємовигідне міжнародне співробітництво 
в галузі культури.

Також планую продовжити свою співпрацю з різними громадськими 
організаціями, зокрема зробити музей комфортним для людей з обмеженими 
можливостями. Як найважливіший елемент туризму, музей зобов'язаний 
приймати в своїх стінах людей з обмеженими можливостями. Для цього 
необхідно враховувати особливості кожної категорії таких людей: з 
порушеннями слуху, зору і опорно-рухового апарату. Поліпшення цієї області 
дозволить розвивати «безбар'єрний туризм» орієнтований на людей з 
обмеженими можливостями.

Особливу увагу у своїй роботі хочу приділити реабілітації воїнів АТО 
через мистецтво. Я займаюся волонтерською діяльністю з перших днів АТО, а 
також являюсь членом Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій та 
волонтерів АТО. Тож проблеми психологічної реабілітації бійців АТО мені 
відомі. Основною метою цієї роботи вбачаю створення можливостей 
комплексної психологічної реабілітації учасників бойових дій через засоби 
мистецтва (живопис, музику), розкриття творчого потенціалу бійців АТО, 
надання можливостей для творчої самореалізації, підвищення культурного та 
естетичного рівнів учасників антитерористичної операції на сході України.

Я усвідомлюю, що на сьогоднішній день перед музеєм стоїть 
необхідність важливих змін та створення нових принципів презентації, 
інтерпретації колекцій та роботи музею. Тому прагну не тільки зберегти 
музей та його колекцію як культурну цінність, а й зробити його сучасним, 
актуальним та цікавим для відвідувачів. Вважаю цілком реальним кроком 
залучення у 3-5 разів більше відвідувачів, ніж є на сьогоднішній день.

Основною мотивацією моєї участі у конкурсі є практичне втілення свого 
досвіду для створення цікавого, сучасного, креативного, відкритого музею 
для відвідувача. Переконаний, що зможу використати свої знання, досвід та 
вміння для розвитку музею та музейної справи маючи здатність оптимально 
впливати на людей, контактуючи з ними на основі їх індивідуальних 
особливостей, ставлячи адекватні вимоги залежно від ситуації. Роботу на 
цій посаді вважаю великою відповідальністю і готовий взяти її на себе, 
проявити високий рівень організованості, щоб стати успішним керівником.

30.03.2018 О.Барнасюк.


