
 

Програма роботи виставки 
Місце проведення: Львівський Палац мистецтв 

Щодня, впродовж роботи усієї відбуватимуться: 
 Змагання LEGO Technic: дуель між механічними машинами-боксерами LEGO Technic.  

Місце проведення: локація ТС Винахідник 
 

 Дегустація дитячих каш Milupa 
Організатор:  ТМ  Milupa , Місце проведення: стенд  ТМ Nutricia 
 

 Колесо фортуни від мережі сімейно-розважальних комплексів Ігроленд 
 

 Канцелярія святого Миколая 
Організатор:  Планета Мрій , Місце проведення: стенд  Планета Мрій 
 
 

 Розваги, розвиваючі заняття  та майстер-класи від: 
 Планета мрій. Парк розваг 
 EscapeLab. Навчальна мережа курсів з програмування, бізнес англійської та точних наук 
 Клуб Аквадіти 
 Мадагаскар Клуб сімейного дозвілля 
 Англійська Хелен Дорон 
 Школа 3Д та Перша професійна дитяча модельна школа "НОВА ІМПЕРІЯ" 
 ТМ Ігротеко 
 Школи раннього плавання "Плавунці" 
 Технічна студія Винахідник 

 
7 грудня  
 
13:00-14:00 «Щасливі діти- щасливі батьки!» 

Організатор Київська фабрика іграшок»Енергія плюс», Місце проведення: Лекторій 
 

14:00    Змагання по швидкісному складанню кубика Рубіка.  
Організатор Компанія «Розумний кубик», Місце проведення: Лекторій 

 
 
 



Школа відповідального батьківства 
Місце проведення: Лекторій 

5 грудня, четвер 

12:00-13:30 Основи слінгоносіння.  Лекція-інтерактив  
Проводить: Наталя Орел- слінгоконсультантка, засновниця ГО Слінгомами Львова, 
консультант з питань грудного вигодовування 

13:30-14:15 НеСекрети післяпологового відновлення. Баланс здорового глузду-тіла-соціальних норм 
Проводить: Шпичко Юля- персональний тренер в декреті,  фітнес-інструктор, мама 

14:15-14:30  Муніципальна няня: щомісяця отримуй  16 годин няні безкоштовно або грошову 
компенсацію!   Про всі тонкощі проекту розповість Муніципальна Няня Україна 
https://www.instagram.com/mama.clever 
 

14:30  Міфи грудного вигодовування. Лекція-інтерактив.  Зрозуміло про гв: відповіді на ваші 
питання  
Проводить: Зоряна Мацях — консультант з питань грудного вигодовування 
 

16:00 Все про перше купання малюка та  уроки плавання у домашній ванній розповість  
Олександра Полянська, засновник і керівник у Школи раннього плавання "Плавунці" та 
старший тренер з раннього плавання, акватерапії та динамічної гімнастики у Оздоровчому 
комплексі "Три Стихії" 

6 грудня, п’ятниця 

11:30-12:00 Чим помогти собі в пологах. Секрети доули 
  Проводить: Лідія Коноваленко-голова ГО «Доули Львова», краніосакральний терапевт 
 

12:00-12:30 ГВ в пологовому. Що потрібно знати для успішного старту 
Проводить: Олена Перкін- консультант з питань грудного вигодовування, доула 
 

13:00-13:15 Муніципальна няня: щомісяця отримуй  16 годин няні безкоштовно або грошову 
компенсацію!   Про всі тонкощі проекту розповість Муніципальна Няня Україна 
https://www.instagram.com/mama.clever 
 

13:15-13:45 Подорожувати з дітьми - це просто!?  Проводить: Kids travel - сімейний відпочинок з користю 

 
15:00-15:30 Плаваємо в кайф! Як не посивіти на першому занняті.  

Проводить: Світлана Затульська-  сертифікований інструктор раннього плавання  
 

7 грудня, субота 

12:00-13:00 Ранне плавання: мода чи необхiднiсть? 
 Проводить:  Тетяна Черевань, Лiкар неонатолог реанiматолог вищоi категорii, вiддiлення 
реанiмацii новонароджених ОХМАТДИТ, Досвiд роботи 20рокiв. Сертифiкат дитячого 
массажиста- реабiлiтолога школи п.Оксани Жили. 

8 грудня, неділя 

12:00-13:00 Алгоритми невiдкладноi допомоги малюкам  Проводить Тетяна Черевань, лiкар неонатолог 
реанiматолог вищоi категорii, вiддiлення реанiмацii новонароджених ОХМАТДИТ, Досвiд 
роботи 20рокiв. Сертифiкат дитячого массажиста- реабiлiтолога школи п. Оксани Жили.  

13:00-14:00 Дисплазія тазобедренних суглобів Проводить Гулевська Лариса. Аквареабілітолог, 
масажист, раебілітолог, валеолог, тренер (пілатес).  

14:00-15:00 Розуміння особливостей дитини - запорука успішного виховання.  Марта Мацейко- 
спеціаліст з пізнання людини та міжособистісних відносин 



Сцена 

 
 

 

6 грудня, п’ятниця 

17:00 Дитяча вистава від Театральної студії «Маски» 
 

7 грудня, субота 

12:00-13:00 Дитяча вистава від Театральної студії  «Маски» 
 

13:00-15:00 Презентаційна програма від  Дитячих клубів Львова 
 

15:00-15:30 
Центр догляду за дитиною « Коло Хруся і Леся» 

15:30-15:45 
Студія соціальних латиноамериканських танців Bailamos kids 

16:30 Танцювальна програма від DanceStation.Lviv 

8 грудня, неділя 

12:00-13:00 Танцювальні номери від Студії  «Шоколад» 

13:00-15:00 Концерт-вистава Мистецький Центр "FoRa". Худ.керівник -Уляна Пастернак 

15:00-16:00 Muzcool (Музкул), альтернативна музична школа 


