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РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

любительських об’єднань та клубних формувань Хмельницького міського будинку культури  

на 2017-2018 навчальний рік 

№ 

 НАЗВА КОЛЕКТИВУ 
ДНІ НЕДІЛІ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТН СБ НД 

1. Народний амат. ансамбль 

народного танцю 

«Веселка» (керівник – 

В.Петрина, конц. – Б. 

Гончарук) 

 15.00-15.45 

- сер. гр. 

16.00-16.45 

-звед. репетиція 

18.00-20.00 

- старша гр. 

(НВО № 5) 

15.30-16.15 

- сер. гр. 

16.30-18.15 

-звед. репетиція 

18.30-20.30 

- старша гр. 

(НВО № 5) 

16.00-18.25 

- середня гр. 

18.30-20.40 

- старша гр. 

(НВО № 5) 

15.00-17.00 

- середня гр. 

17.00-19.30 

- старша гр. 

(глядацька зала) 

15.00-17.00 

- середня гр. 

17.00-20.00 

- старша гр. 

(глядацька зала) 

 

2. Зразковий ансамбль 

народного танцю 

«Намисто»  
(керівник – І. Штогріна, 

конц. – Є. Бохонько)  

15.20-18.35 

(глядацька зала 

ХМБК) 

 

 15.20-19.55 

(СЗОШ № 6) 

 15.20-19.55 

(СЗОШ № 6) 

10.30-13.45 

- старша гр. 

(глядацька зала 

ХМБК) 

 

3. Народний аматорський 

ансамбль бального танцю 

«Успіх» (керівник – 

С.Кондрико  

балетмейстер –   

Ю. Горобець) 

16.10-21.05 

(танц. зала  

ХМБК) 

 16.10-21.05 

(танц. зала 

ХМБК) 

 

 

 

 

 

16.10-21.05 

(танц. зала 

ХМБК) 

 13.05-16.20 

- індив. заняття 

(С.Кондрико) 

(танц. зала 

ХМБК) 

4. Народний амат. театр 

«Дзеркало»  
(режисер – Д. Гусаков) 

17.50 -18.35 

- індив. заняття 

(кімн. інд. з-ть) 

18.40 – 21.05 

- зведена репет. 

(глядацька зала 

ХМБК) 

17.50-18.35 

- індив. зан. з акторами 

(кімн.інд.зан) 

18.40-21.05 

- звед. репетиція 

(гляд. зала ХМБК) 

   14.30-17.45 

- індив. заняття, 

робота над 

репертуаром 

(кімн. інд. з-ть)  

14.30-17.45 

- звед. реп-я 

(гляд. зала  

ХМБК) 

5. Народний  амат. хор 

ветеранів  війни  та   праці 

«Надвечір’я»  (керівник  –

Б.Лободюк  конц. – Л. 

Павлішина)   

 14.30-16.05 

інд. заняття 

(кімн. інд. з-ть) 

16.10-18.35 

- звед. репетиція 

(КМЦ Ветеран») 

  15.00- 16.35 

- інд. зан. з солістами 

(кімн. інд. з-ть) 

16.40-19.05 

- звед. репетиція 

(КМЦ «Ветеран») 

15.20-18.35 

- інд. заняття 

(кімн. інд. з-ть) 

 

11.50-15.15 

- інд. заняття 

(кімн. інд. 

з-ть) 

 

6. Народна амат. капела 

бандуристів  
(керівник – М.Босенко) 

 16.10-17.45 

- інд. заняття 

(гляд. зала ХМБК) 

 11.00 –12.45 

- інд. заняття 

(ХМУ) 

15.20 – 17.45 

- інд. заняття 

(ХМУ) 

16.10-17.45 

- малі форми 

(ХМУ) 

 

7. Студія оригінального 

жанру  «ZLights»                       

(кер. –О.Попик) 

 18.40-21.05 

- осн.склад  

(танц. зала ХМБК) 

 18.40-21.05 

- осн.склад 

(танц. зала ХМБК) 

 11.50-14.15 

- осн.склад 

(танц. зала ХМБК) 

 

8. Музичний гурток                  
(кер. – М. Марченко) 

16.10-17.00 

- інд. заняття 

(кімн. інд. з-ть) 

  16.10-17.00 

- інд. заняття 

(кімн. інд. з-ть) 

   

 


