
 

Час роботи виставки:  15.12.2016р.        з 12.00  до 19.00 год.                     
16-17.12.2016р.   з 11.00  до 19.00 год. 

        18.12.2016р.         з 11.00  до 18.00 год. 
 

Щодня впродовж роботи усієї виставки працюватимуть: 
 Дитячий кінотеатр 

11:00 - Пісня моря (5+) /окрім 15 грудня/ 

13:00 - Хлопчик фантом (7+)  /окрім 17 грудня/ 

15:00 - Операція Арктика (10+)  

17:00 - Ми найкращі (12+)  

 Постійно-діюча фотозона від Lemberg Kids. Фотозйомка від Alexandco Studio 

 Зустріч з св. Миколаєм. Місце проведення: Фотозона 

16.12   14:00-16:00                  17.12   15:00-17:00                   18.12   13:00-14:30 

 

 Чотири дні передноворічних майстер-класів та розваг для діточок від НВК «Дивосвіт» і розважального 
центру «Веселка» та ТРЦ «Південний».  
Діти майструватимуть шейкерні листівки, листівки з фетру, ялинку-складанку та малюватимуть на склі. 
Майстер-класи відбуватимуться з 14:00 до 18:00 кожного дня фестивалю.  

 

 Територія настільних ігор «Ігротека» (ігрові столи, проведення турнірів) 
Організатор: Хоббімонстр - магазин настільних ігор у Львові  
Місце проведення: Територія настільних ігор 

 

 Постійно-діючий майданчик Львівської Обласної Федерації Таеквон-До І.Т.Ф, на якому 

відбуватимуться: виступ показової команди; інструкторський майстер-клас для дітей; тематичний конкурс;  

гігантські пазли; твістер; батут «бублик»; бій губками. 

 

 Постійно-діючий ігровий майданчик від дитячого парку святкувань днів народжень «Дитячої 
планети». Місце проведення: майданчик «Дитячої планети» 
 

 Постійно-діючий майданчик Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. 
Львова. Впродовж виставки відбудуться майстер-класи:  
15.12:   12.00-14.00   Майстер-клас «Святкова витинанка-портрет» - кер. Кочергін І.П. 

  14.00-16.00   Майстер-клас «Новорічні прикраси з  бісеру»- кер. Мота Г. І. 
        16.00-18.00   Майстер-клас «Зимова аплікація з кольорового паперу»-кер. Пілат-Самборська Н.В 

16.12:   15.00-16.30   Майстер-клас «Оформлення листівки до Святого Миколая»-кер. Легінович М.В. 
  16.30-17.30   Майстер-клас з журналістики: «Макетування газетної шпальти»  - кер. Дітчук О.О 

17.12:   14.00-16.00   Майстер-клас по виготовленню керамічних подарунків - кер. Зуб Р.Ю. 
  16.00-18.00   Майстер-клас по виготовленню новорічних листівок- кер. Кочергін В.П 

18.12:   12.00-14.00   Майстер-клас по виготовленню народної іграшки - кер. Якимчук О.І, Шевченко В.А. 



 Постійно-діючий майданчик від  Дитячого клубу "Плавунці&Розумці". 

Розвиваючі заняття, ігри, майстер-класи 

 

 Постійно-діючий майданчик від РЦ «Ляля до… Ляля по…»  
Розвиваючі заняття та майстер-класи 
 

 Презентація міста-гостя Нікополя по трьох напрямках:  «Нікопольщина - край п’яти Січей», 
«Нікопольщина – серце Скіфії», «Нікопольський пряник»  
В програмі кожного дня: історична довідка; виставки дитячих робіт: малюнки, вироби з глини, 
шкіри, тіста (пряники); майстер класи з трьох напрямків; квест – ігри, конкурси; фотозона; продаж 
сувенірних виробів; подарунки львівським дітям (нагороди за участь в іграх, конкурсах). 
Місце проведення: стенд Нікопольщини 
 

 Постійно-діючий майданчик від Школа №1 з розвитку особистісного потенціалу дитини "Земля 
талантів" «Talent Land» 
 

 Постійно-діючі майстер-класи по ліпці  від Студії Гончарня 
Місце проведення: Стенд творчі майстерні 

15 грудня, четвер 

12:00 Урочисте відкриття Сьомої спеціалізованої виставки-ярмарку «ДИТЯЧИЙ СВІТ»  

13.00-13.30 Ігри з Ігролендом  Місце проведення: головна сцена 

15.00-15.15 Показові виступи Львівської обласної федерації Таеквон-До І.Т.Ф. 

Місце проведення: головна сцена 

15.00-16.00 Дитяча лабораторія «Юні дослідники»  демонструватиме цікаві досліди з хімії.  
Під час шоу відбудеться розіграш сертефікатів на безкоштовне відвідування 2-х занять та 
сертифікат на знижки 10% та 20% 
Організатор:  Лабораторія "Юні дослідники" від ЛОМГО "Цвіт Української Молоді"   

Місце проведення: Локація наукових дослідів 

15.15-15.30 Презентація міста-гостя "Нікополь-край п'яти Січей. Нікопольщина-серце Скіфії" 

Місце проведення: головна сцена 

15.30-15.50 Вокально-хореографічна композиція «Миколай до нас прийде!» від ансамблю «Веснянка» 
(кер. Гливка О. Й.та Мота Г. І.) Місце проведення: головна сцена 

 
15.50-16.00 Виступ театру мод  Студії дизайну одягу «Сучасні Попелюшки» з колекцією «Україна колядує» 

українських народних костюмів у сучасному стилі.   (керівник Козачук В.М.) 
Місце проведення: головна сцена 

 
16.00-18.00 Презентація  Школи усного рахунку Соробан . 

Соробан – перша школа інтелектуальних обчислень у Львові для дітей від 5 років 
Організатор: Львівська  Школа усного рахунку Соробан 

Місце проведення: Локація наукових дослідів 

17.00-17.30 Ігри з Ігролендом.  Місце проведення: головна сцена 

19:00 Завершення роботи виставки  

16 грудня, п’ятниця 

11:00 Початок роботи виставки 

13.00-18.00 Презентація діяльності  Личаківського БДЮТ м. Львова  

Місце проведення: Стенд творчі майстерні 

13.30-14.00 Ігри з Ігролендом.  Місце проведення: головна сцена 

https://www.facebook.com/TalentLand/?ref=page_internal


14.00-14.15 

 

Презентація міста-гостя "Нікополь-край п'яти Січей. Нікопольщина-серце Скіфії" 

Місце проведення: головна сцена 

14.15-14.30 Показові виступи Львівської обласної федерації Таеквон-До І.Т.Ф. 

Місце проведення: головна сцена 

15.00-16.00 Демонстраційні покази колекцій дитячого одягу від компаній-учасників «Дитячого світу» за 

участю дитячої модельної агенції «STARKIDS» та Дитячої студії Мод «Caramel» 

Місце проведення: головна сцена 

15.00-17.00 Презентація  Школи усного рахунку Соробан . 
Соробан – перша школа інтелектуальних обчислень у Львові для дітей від 5 років 
Організатор: Львівська  Школа усного рахунку Соробан 

Місце проведення: Локація наукових дослідів 

16.00-16.30 Виступи дитячої студії сучасної хореографії "Атлантік" Личаківського БДЮТ м. Львова 

Місце проведення: головна сцена 

16.30-17.00 «Казкові пригоди»  від дитячого телевізійного театру «Юрашки»  Личаківського БДЮТ м. 

Львова  Місце проведення: головна сцена 

17.00-18.00 Дитяча лабораторія «Юні дослідники»  демонструватиме «Азотне шоу» 
Під час шоу відбудеться розіграш сертефікатів на безкоштовне відвідування 2-х занять та 
сертифікат на знижки 10% та 20% 
Організатор:  Лабораторія "Юні дослідники" від ЛОМГО "Цвіт Української Молоді"   

Місце проведення: Локація наукових дослідів 

17.00-18.30 Мистецький Центр "FoRa". Вистава "Подарунок для Миколая або Любов творить дива" та 

святковий концерт. Худ.керівник -Уляна Пастернак 

Місце проведення: головна сцена 

19:00 Завершення роботи виставки  

17 грудня, субота 

11:00 Початок роботи виставки 

11.00-19.00 Серія майстер-класів «Різьбимо та гравіюємо» 

Організатор: ТМ “Сверлик”   Місце проведення: творчі майстерні 

11.45-12.20 Ігри з Ігролендом    Місце проведення: головна сцена 

12.20-12.40 Студія танцю "Сюрприз" Шевченківського БДЮТ м. Львова 

Місце проведення: головна сцена 

12.40-13.00 Концертна програма з номерами від: 
"Веселі бешкетники" (3-5 років, центр дитячого розвитку "Baby-club")  
"Бубль-Гум" (5-10 років, центр дитячого розвитку "Baby-club", команда з хіп-хопу)  
"АгентиПанди" (6-8 років, HIPHOP.KIDS) 
"Хлопці проти Дівчат" (6-8 років, HIPHOP.KIDS) 
"Хлопці проти Дівчат" (9-13 років, HIPHOP.TEENS)  
Місце проведення: головна сцена 

13.00-14.30 Святкове Малювання в Темряві від Студія Дитячої Творчості "КОКО" 

Місце проведення: територія кінотеатру 

13.00-13.30 Показ- вистава казкових героїв від  Рекламно-продюсерського центру "Vinks" 

Місце проведення: головна сцена 

13.30-14.00 Виступ від дитячої студії Мод Caramel 

Місце проведення: головна сцена 

14.00-15.00 Театральна студія "Маски"  презентує музичні виступи, вистави-мініатюри "Як принцеса шукала 
сонячні окуляри" та "Лізелотта не може заснути", а також продемонструє свої проби у 
пантоміміці.  Місце проведення: головна сцена 

15.00-16.00 Дитяча лабораторія «Юні дослідники»  демонструватиме «Хімічне шоу» 
Під час шоу відбудеться розіграш сертефікатів на безкоштовне відвідування 2-х занять та 
сертифікат на знижки 10% та 20% 
Організатор:  Лабораторія "Юні дослідники" від ЛОМГО "Цвіт Української Молоді"   

Місце проведення: Локація наукових дослідів 



 

15.00-15.45 Танцювальне вітання Спортивно-танцювального колективу Мадлена: 

− Хореографічна феєрія казка "Буратіно та Мальвінки" 

− Хореографічна картинка диско-шоу 

− Танцювальна картинка "Люблю Україну" 

− Хореографічна композиція Різдвяні Ельфи 

− Зимова казка 

Місце проведення: головна сцена 

15.45-16.00 Показові виступи Львівської обласної федерації Таеквон-До І.Т.Ф. 

Місце проведення: головна сцена 

16.00-16.30 Танцювальний калейдоскоп від Клубу спортивного бального танцю "Стиль" під керівництвом 

Катерина Гаврилюк.  Місце проведення: головна сцена 

16.30-17.30 Виступ Франківського БДЮТ м. Львова  

Місце проведення: головна сцена 

17.00-17.30 Весела програма від гурту «МалДіви»   Місце проведення: головна сцена 

17.30-17.45 Презентація міста-гостя "Нікополь-край п'яти Січей. Нікопольщина-серце Скіфії"  

Місце проведення: головна сцена 

18.00 Ігри з Ігролендом   Місце проведення: головна сцена 

19:00 Завершення роботи виставки  

18 грудня, неділя 

11:00 Початок роботи виставки 

11.00-19.00 Серія майстер-класів «Різьбимо та гравіюємо» 

Організатор: ТМ “Сверлик”   Місце проведення: творчі майстерні 

11.00-14.00 Презентація  Школи усного рахунку Соробан . 
Соробан – перша школа інтелектуальних обчислень у Львові для дітей від 5 років 
Організатор: Львівська  Школа усного рахунку Соробан 

Місце проведення: Локація наукових дослідів 

12.30-13.00 Ігри з Ігролендом Місце проведення: головна сцена 

13.00-15.00 Майстер-клас зі створення комп'ютерної гри у середовищі KODU 
Організатор: Львівська Академія СТАРТ_ІТ   Місце проведення: Дитячі лабораторії 

14.00-14.30 Показ мод Дитяча модельна агенція STARKIDS 

Місце проведення: головна сцена 

14.30-15.30 Захоплюючі квести та пошуки подарунків від Happy Family Club 

Організатор:  Happy Family Club  

14.30-15.00 Танцювальний калейдоскоп від Клубу спортивного бального танцю "Стиль" під керівництвом 

Катерина Гаврилюк.  Місце проведення: головна сцена 

15.00 Розіграш 10 квитків від Дельфінарію «Оскар» та 15 сертифікатів на 100 грн від СРК 

«Ігроленд» Розіграш відбуватиметься серед усіх, хто купив вхідний квиток. 

Місце проведення: головна сцена 

15.30-16.00 Музично-хореографічне вітання від «Buga-Buga · Lviv dance crew ·» 

Місце проведення: головна сцена 

16.00-16.15 Презентація міста-гостя "Нікополь-край п'яти Січей. Нікопольщина-серце Скіфії" 

Місце проведення: головна сцена  

16.00-17.00 Захоплюючі квести та пошуки подарунків від Happy Family Club 

Організатор:  Happy Family Club  

16.15-16.30 Показові виступи Львівської обласної федерації Таеквон-До І.Т.Ф. 

Місце проведення: головна сцена 

16.30-17.00 Ігри з Ігролендом Місце проведення: головна сцена 

18:00 Завершення роботи виставки  


