
Положення 

про фестиваль писанок «Великодній дивосвіт» 

 
1. Загальні положення 

1.1 Фестиваль писанок «Великодній дивосвіт» (далі – Фестиваль) - етнокультурний проект, 

заснований у 2017 році. Це - свято живих народних традицій з розпису писанок, яке збирає  

найкращих художників  та просто аматорів міста для того, аби створити великі і малі великодні 

арт-об'єкти, створити власноруч традиційні писанки, крашанки та дряпанки.  Це - виставка 

українського національного мистецтва просто неба у старовинній пішохідній частині міста 

Хмельницького поблизу кінотеатру імені Т.Г.Шевченка. Обов’язковою частиною фестивалю є 

ярмарки як інструмент промоції традиційного мистецтва, важлива зв’язуюча  ланка між 

майстрами та мешканцями і туристами нашого міста. 

1.2. Організатором  Фестивалю є управління культури і туризму Хмельницької міської ради. 

1.3. Мета Фестивалю - об’єднувати людей, долучати їх до прекрасних народних традицій, 

сповнювати бажанням творити,  залишати  позитивні емоції всередині кожного, хто стане гостем 

фестивальних заходів. 

 

2. Організація та проведення Фестивалю 

2.1. Фестивальні заходи включають: майстер-класи з розпису писанок, виготовлення крашанок та 

дряпинок у закладах культури міста та експозицію писанкових арт-об’єктів просто неба. 

2.2. Місце та дати проведення майстер-класів: 

 

Назва заходу Дата 

проведення  

Місце проведення Телефон для запису 

на  

майстер – клас  

Майстер-класи з 

писанкарства  

«Пасхальний подарунок 

власноруч» 

 

23 березня 

о 13.50 

 

24 березня 

о 12.00 

 

25 березня 

  о 14.00 

Бібліотека – філія  №12 

(вул. Проспект Миру, 76/2)  

 

Хмельницька ДМШ №2 

(вул. С. Бандери,19) 

 

Бібліотека –філія №2 

(вул. Проспект Миру, 70/3)  

Лизнюк Наталія 

Сергіївна 

 

т. 097 – 265-55-82 

Майстер-клас з 

виготовлення ляльки - 

мотанки 

 27 березня  

11.00  

 

Геріатричний  пансіонат 

для ветеранів війни та праці 

(вул. Перемоги, 7а) 

Кирнична Світлана 

Іванівна 

т. 068-173-40-31 

Майстер-клас з 

виготовлення великодньої 

листівки та підставки під 

писанку 

29 березня 

16.00 

Бібліотека - філія №11 

(вул. Львівське шосе, 47/2) 

Кирнична Світлана 

Іванівна 

т. 068-173-40-31 

Майстер-клас на тему: 

«Композиційні основи 

писанкарства» 

29 березня  

16.00 

 

Дитяча школа мистецтв 

(вул. Гагаріна, 3а)  

Мазоха Катерина 

Вікторівна 

т. 068-290-65-57 

Майстер-клас «Яйце-

мотанка» 
01 квітня  

12.00 
Бібліотека – філія №8  

(вул. Кармалюка,8) 

Дуда Людмила 

Степанівна 

т. 068 – 206-42-50 

Майстер-клас з 

писанкарства 

«Великодній сувенір»  

03 квітня 

11.00  

Хмельницький міський 

територіальний центр 

обслуговування пенсіонерів 

та людей похилого віку 

(вул. Перемоги, 7) 

Закревська Олена 

Костянтинівна   

т. 067-852-50-56 



Майстер-клас до 

Великодня «Це велике 

диво – писанка» 

03 квітня 

13.20 

Бібліотека - філія №6 

(вул. Профспілкова,110)   

Поліщук Любов 

Василівна  

т. 068 – 173-41-01 

Майстер-клас з 

виготовлення писанки 

«Бібліотечна родинна 

писанка»   

03 квітня  

15.00   
Бібліотека – філія №9 

(вул. Гастелло, 16)  

Шевчук Людмила 

Іванівна 

Т. 068 – 203-89-66 

Майстер-клас з 

писанкарства «Великодня 

писанка»  

для дітей  бійців АТО   

03 квітня 

16.30 

Дитяча школа мистецтв  

«Райдуга» 

 (вул. Курчатова, 9) 

Олійник Галина 

Іванівна 

 т. 097-900-76-61 

Майстер – клас з 

писанкарства для 

мешканців мікрорайону 

«Озерна» «Писанка 

чарівна – символ 

України»  

03 квітня 

16.00 

Дитяча музична школа №3  

(вул. Кармелюка, 8/1) 

 

Сиван Леся 

Йосипівна 

 

т. 097-867-14-19 

 

Майстер – клас з 

писанкарства «Котилася 

писанка з гори на долину» 

04 квітня 

11.00 

Хмельницька міська 

центральна бібліотека 

(вул. Подільська, 78) 

Доброва Валентина 

Дмитрівна  

т.  067-936-36-97 

Майстер – клас з 

писанкарства для 

мешканців мікрорайону 

«Озерна»  

«Писанкові візерунки» 

04 квітня 

16.00 

Дитяча музична школа №3, 

корпус 2 

(вул. П.Мирного, 18а) 

 

Десятник Інна 

Миколаївна 

 

т. - 0968015203 

 

Майстер-клас:  

«Великодня листівка» 

 

05 квітня 

14.30  

Бібліотека – філія №10 

(вул. Тернопільська, 32) 

Герман Інна 

Василівна 

т. 097 – 479-44-10 

Майстер – клас з розпису 

писанок «Писанковий 

дивосвіт» 

05 квітня 

о 16.00
 

Центр національного 

виховання учнівської 

молоді  

(вул. Курчатова, 1б) 

Козак Анжела 

Дем’янівна 

 

т. 096-404-69-86 

Майстер – клас з розпису 

писанок  «Створи свою 

Великодню писанку» 

06 квітня  

о 16.00 

Центр національного 

виховання учнівської 

молоді 

(вул. Курчатова, 1б) 

Козак Анжела 

Дем’янівна 

 

т.096-404-69-86 

2.3. Місце експозиції «Великодній дивосвіт» - майдан біля кінотеатру імені Т.Г.Шевченка. 

2.4. Термін дії експозиції: з 02 до 22 квітня 2018 року. 

 

3. Умови участі у Фестивалі 

3.1. Долучитися до Фестивалю може кожний, відвідавши експозицію та майстер-класи. 

3.2.  Для участі у майстер-класах  необхідно виконати декілька нескладних кроків:  

 - записатися заздалегідь, щоб організатори могли сформувати групи учасників; 

 - придбати дерев’яну заготовку для писанки або яйце, писачок, щоб взяти з собою на 

майстер-клас; 

 - прибути своєчасно на місце проведення майстер-класу. 

3.3. Експозиція писанок є оригінальною фото зоною для хмельничан та гостей міста під час 

Великодніх свят. 

 

4. Фінансування Фестивалю 

Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та з інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством. 


