
ПРОЕКТ 

РОБОЧА ПРОГРАМА  

Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Тарас Шевченко та кобзарство» 

22 серпня 

8.00 – 10.00 Реєстрація учасників Конференції 
(фойє Львівського палацу мистецтв, вул. Коперника, 17, ІІ – й поверх) 

10.00 - 17.00 
 
 
 
 
 
10.00 – 11.00 
 
11.30 – 12.00 
 
 
12.00 – 13.00 
 
13.00 – 14.00 
 
14.00 – 14.30 
 
 
14.30 – 15.30 
 
 
 
15.00 – 17.00 

Всеукраїнський семінар - практикум «Трансформація-переплетення 
творчості кобзарів та Шевченка в культурі та мистецтві: сучасні 
тенденції та перспективи»  
У програмі: 
• показові майстер – класи; 
 
перерва на каву  
(Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17, виставковий зал,         
ІІ-й поверх) 
• демонстрація новітніх прийомів гри на бандурі; 
 
обід 
 
• гра на торбані, виконавець Юрій Фединський 
(Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17, конференц-зал,           
ІІ-й поверх) 

 круглий стіл «Кобзарство – сучасний стан та перспективи» 
(Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17, конференц-зал,           
ІІ-й поверх) 
 

 мистецька акція «Художники малюють під звуки бандури» 
(учасники акції - студентська молодь, художники, бандуристи, 
літератори) 

(Львівський палац мистецтв, вул.Коперника, 17, виставковий зал,           
ІІ -й поверх) 
 

15.30 – 16.00 перерва на каву 
(Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17, виставковий зал,         
ІІ-й поверх) 

16.00 – 17.00 Підсумкове засідання семінару-практикуму «Трансформація-
переплетення творчості кобзарів та Шевченка в культурі та мистецтві: 
сучасні тенденції та перспективи» 
(Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17, конференц-зал,           
ІІ-й поверх) 

17.00 – 18.00 презентація фільму «Іван – назад у минуле» (Гуто Пашко – 
бразильський кінорежисер українського походження) 
(Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17, конференц- зал,          
ІІ-й поверх) 

 

 



23 серпня 

7.00 – 8.45 реєстрація учасників Конґресу 
(фойє головного корпусу Львівської політехніки, 
вул. С. Бандери, 12, ІІ – й поверх) 

9.00 – 10.00 урочисте відкриття Конґресу 
(актова зала головного корпусу НУ «Львівська політехніка»,                  
вул. С. Бандери, 12, ІІ – й поверх) 

10.00 –11.00 пленарне засідання  
(актова зала головного корпусу НУ «Львівська політехніка»,                  
вул. С. Бандери, 12, ІІ – й поверх) 

11.20 – 13.00 секційне засідання 1 
(актова зала головного корпусу НУ «Львівська політехніка»,                      
вул. С. Бандери, 12, ІІ – й поверх) 

13.00 – 14.00 обід  
(комбінат харчування, вул.Карпінського  8, ІІ – й поверх ) 

14.00 – 15.30 секційне засідання 2  
(актова зала головного корпусу НУ «Львівська політехніка»,                      
вул. С. Бандери, 12, ІІ – й поверх) 

15.30 – 16.00 перерва на каву  
( кафе, головний корпус НУ «Львівська політехніка», кім.230 ) 

16.00 – 17.30 секційне засідання 2 
(актова зала головного корпусу НУ «Львівська політехніка»,                      
вул. С. Бандери, 12, ІІ -й поверх) 

 

24 серпня 

9.00 – 11.00 секційне засідання 3  
(актова зала головного корпусу НУ «Львівська політехніка»,                       
вул. С. Бандери, 12, ІІ – й поверх) 

11.00 – 11.30 перерва на каву  
( кафе, головний корпус НУ «Львівська політехніка», кім.230 ) 

11.30 – 13.00 секційне засідання 3 
(актова зала головного корпусу НУ «Львівська політехніка»,                        
вул. С. Бандери, 12, ІІ – й поверх) 

13.00 – 14.00 обід  
(комбінат харчування, вул.Карпінського 8, ІІ – й поверх) 

14.00 - 16.00 Пленарне засідання ( звіти модераторів , прийняття ухвали Конгресу ) 
(актова зала головного корпусу НУ «Львівська політехніка»,                   
вул. С. Бандери, 12, ІІ – й поверх) 

18.00 – 20.00 офіційне закриття Конгресу.  
концерт « Бандуристи Кобзареві »  
(Львівська обласна філармонія, вул.Чайковського, 7) 

 


