
ПРОГРАММА МАЙСТЕР-КЛАСІВ НА ВИСТАВЦІ  

«МЕДВІН: РУКОДІЛЬНІ ВИТІВКИ» 
9 – 11 ЧЕРВНЯ (НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ») 

 
ТВОРЧИЙ МАЙДАНЧИК 

Протягом всіх днів на творчому майданчику молодіжного журналу "Стіна" 
працюватиме виставка "Мандрівки з журналом "Стіна" в шаржах. Запрошуємо! 

 
Майданчик № 1    Магазин «Декупажная радуга» 

 
10 ЧЕРВНЯ (СУБОТА) – ДИТЯЧИЙ ДЕНЬ 

11.00-12.00 Безкоштовний майстер-клас. Декупаж магнитика (до 6 учасників) 
11.00-19.00 Майстер-класи по декупажу. Вартість матеріалів: від 50 грн.  
-  декупаж досочки, магнитиків, рамок, коробів та підносів, інше  

 
11 ЧЕРВНЯ (НЕДІЛЯ)  

11.00-19.00 Майстер-класи по декупажу. Вартість матеріалів: від 50 грн.  
-  декупаж досочки, магнитиків, рамок, коробів та підносів, інше  

 

 
Майданчик    № 2   «Творча майстерня “Сверлик”  

Розвиток для дітей та дорослих в художньому і технічному напрямках  
9, 10, 11 ЧЕРВНЯ 

ДЕМОНСТРАЦІЯ БАГАТОФУНКЦІЙНОГО МІКРОІНСТРУМЕНТУ DREMEL 
Консультації в таких операціях як: гравірування, різблення, свердління, шліфування, полірування, 
зклеювання, випалювання.  
МАЙСТЕР-КЛАСИ NON-STOP  
Будемо вивчати властивості багатофункційних мікроінструментів та електролобзика Dremel. Навчаємося 
процесам: різблення, шліфування, полірування.  
Готову роботу учасник майстер-класу забирає з собою.  
МК розрахований на дітей від 6 до 99 років.  
Діти віком від 6 до 9 приймають учать обов’язково під наглядом батьків або відповідального дорослого.  
 
НА СТЕНДІ ТМ «СВЕРЛИК» (ряд № 4): 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ІГРАШОК РУЧНОЇ РОБОТИ ТМ “СВЕРЛИК” 
Чудові авторські розробки та ручне виконання наших майстрів. Екологічно чисті, надійні, виготовлені з 
любов’ю іграшки для дітей. Цікаві ідеї для розвитку, гри та пізнання світу. 
 
Довідки за телефоном: (067) 672-3661 

 
 
 

 



Майданчик    № 3   “Студія ДІМФО» 
(Творче об’єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями) 

9 ЧЕРВНЯ  
11.00-12.00 Майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок з ниток (вартість матеріалів -  40 грн.) 
12.00-14.00 Майстер-клас з  оформлення заколок в техніці «канзаші» (вартість матеріалів -  60 грн.) 
14.00-16.00 Майстер-клас з розфарбовування фігурок з гіпсу (вартість матеріалів – 20- 30 грн.) 
16.00-18.00 Майстер-клас  розпису сумок з тканини акрилом (вартість матеріалів – 90 грн.) 
 

10 ЧЕРВНЯ  
11.00-13.00 Майстер-клас з  розфарбовування фігурок з гіпсу (вартість матеріалів – 20 - 30 грн.) 
13.00-14.00 Майстер-клас з  розпису сумок з тканини акрилом (вартість матеріалів – 90 грн.) 
14.00-16.00 Майстер-клас  з виготовлення вітальних листівок (вартість матеріалів -  30 грн.) 
16.00-18.00 Майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок з ниток (вартість матеріалів -  40 грн.) 
 

11 ЧЕРВНЯ 
11.00-13.00 Майстер-клас з розпису тіла хною (вартість матеріалів – 50 грн.)  
13.00-14.00 Майстер-клас з  виготовлення вітальних листівок (вартість матеріалів – 30 грн.) 
14.00-16.00 Майстер-клас з з  розпису сумок з тканини акрилом (вартість матеріалів – 90 грн.) 
16.00-18.00 Майстер-клас з розфарбовування фігурок з гіпсу (вартість матеріалів – 20 -30 грн.) 

 
 

 
Майданчик  № 4   «СВІЧНА МАЙСТЕРНЯ»          

(Громадська організація «Спільнота друзів»)  
 

9, 10, 11 ЧЕРВНЯ  
 
11.00-17.00  Майстер-класи по декоруванню та/ чи виговленню піньят* для яєць. 
Декорування свічок. 
В режимі нон-стоп.  Вартість: від 40 грн   Тел.для інф-ї:  (095) 388 37 88 

*La piñata - назва традиційної іграшки з пап'є-маше наповнена солодощами, цукерками, фруктами 
 
Майданчик    №    5     

Холодний батик від Наталії Шемякіної 
 
9 - 11 червня на стенді Шемякіної Наталії будуть представлені роботи в техніці батик. 

 
9 ЧЕРВНЯ  

11.00 - 13.00 - декорування одягу в техніці "трафарет"  
14.00 - 17.00 - розпис панно в техніці "холодний батик" 

 
10 ЧЕРВНЯ (СУБОТА) – ДИТЯЧИЙ ДЕНЬ 

12.00 - 14.00   і   15.00 - 17.00 - панно "Дитячі мрії" !!!! Техніка холодного батику.  
Кожна дитина може спробувати свої сили! 

 
 (В ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ. http://medvin.kiev.ua/, 050-358-75-92) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%27%D1%94-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5
http://medvin.kiev.ua/
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