
 КЗ «Будинок народних традицій смт. Шевченко» знаходиться за адресою: 

Донецька область, Покровський район, смт. Шевченко, вул. Тарана № 5.,  

Контакти: 0508291587,  

sevcenkobudinoknarodnihtradici@gmail.com 

 

ГРАФІК РОБОТИ КЗ «Будинок народних традицій смт. Шевченко»: 

З 9:00 – 18:00 в зимовий час (1 листопада по 31 березня); 

З 10: 00 – 19:00 в літній час (1 квітня по 31 жовтня).  

Санітарна година: 10:45 – 11:15; 

      12:45 – 13:15; 

      14:45 – 15:15; 

      16:45 – 17:15. 

 

Без перерви та вихідних 

 

Керівник: Романенко Олена Петрівна – в.о.завідуючого 

 

 

Наші спеціалісти: 

 

 

 

mailto:sevcenkobudinoknarodnihtradici@gmail.com


 

Керівник хору - Предачук Олена Петрівна тел. +380990693792 

 
 

Акомпаніатор -  Предачук Петро Сергійович тел.+380663458895 

 
 

 

Керівник дитячого танцювального колективу - Романенко Олена   

Петрівна тел. +380508291587 

               
 

Керівник любительського об’єднання - Кечко Віра Петрівна  

тел. +380666689634 

 

 

 

 

 

 



Художній керівник -  Чередніченко Наталія Анатоліївна  

тел. +380508177848 

 
 

Основними завданнями комунального закладу є організація культурного 

дозвілля жителів селища, розвиток аматорського мистецтва, підтримка та 

заохочення жителів до занять художньою творчістю. Творча робота установи КЗ 

«Будинок народних традицій смт. Шевченко» ведеться за декількома основними 

напрямками:  

- Культурно - дозвіллєва діяльність (організація і проведення культурно -

дозвіллєвих заходів);  

- Робота аматорських колективів художньої творчості . 

 

 У КЗ «Будинок народних традицій смт. Шевченко» працюють: 

1.  Дитячий танцювальний колектив «Зорецвіт» 

2. Молодша група дитячого танцювального колективу «Перлинка» 

3. Фітнес-клас «Грація» 

4. Вокальна студія « Співуча родина» 

5. Хоровий колектив «Джерело» 

6. Вокальний ансамбль «Кумасеньки» 

7. Любительське об'єднання «Скринька саморобних скарбів» 

8. Вокальне тріо «Співаночка» 

9. Вокальний дует «Мрія» 

10. Вокальний ансамбль «СОЛОХИ-STYLE» 

11. Дитячий вокальний ансамбль «Веселка» 

12. Дитячий вокальний дует «Шанс» 

13. Любительське об’єднання «Золота ракетка»  

 

 

 

 

 



 

 

РОЗКЛАД  ГУРТКІВ КЗ «БУДИНОК НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ смт. 

ШЕВЧЕНКО» 

 

1.Дитячий танцювальний колектив «Зорецвіт», керівник Романенко О.П. 

 

 
 

Понеділок, вівторок, неділя – з 15:00 до 17:00 

 

2. Молодша група ДТК «Перлинка», керівник Романенко О.П. 

 
Середа, п'ятница – з 15:00 до 16:30 

Неділя – з 13:00 до 14:30 

 

3. Фітнес – клас «Грація», керівник Романенко О.П. 



 
Вівторок, п'ятниця, неділя – з 17:00 до 18:00 

 

Вокальна студія «Співуча родина», керівник Предачук О.П. 

 

4. Дитячий вокальний ансамбль «Веселка» 

 

Понеділок, п'ятниця – з 14:00 – 15:30 

 

5. Дитячий вокальний дует «Шанс» 

 
Четвер – з 14:00 до 15:30 



Субота – з 12:00 до 13:00 

 

6. Хоровий колектив «Джерело» 

 
Вівторок, п'ятниця – з 11:00 до 13:00 

 

7. Вокальний ансамбль «Кумасеньки» 

 
Четвер – з 16:00 до 17:30 

Субота – з 14:00 до 15:30 

 

8. Вокальний ансамбль «СОЛОХИ-STYLE» 



 
Понеділок – з 10:00 до 11:30 

Вівторок, п'ятниця – з 10:00 до 11:00 

 

9. Вокальне тріо «Співаночка» 

 
Вівторок – з 14:00 до 15:00 

Субота – з 10:00 до 11:30 

 

10. Вокальний дует «Мрія» 

 
Понеділок – з 11:30 до 13:00 

Четвер – з 11:00 до 12:30 

 



11. Любительське об’єднання «Золота ракетка», керівник Предачук П.С., 

Чередніченко Н.А. 

 
Кожен день окрім середи  з 16:00 до 18:00 

 

12. Любительське об’єднання «Скринька саморобних скарбів»,  

керівник Кечко В.П. 

 
Вівторок, четвер, субота – з 15:00 до 18:00 

 

 

КЗ «Будинок народних традицій смт. Шевченко» є структурним підрозділом 

відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської 

ради Донецької області. Заклад є осередком, що задовольняє культурно-

дозвіллєві потреби мешканців  селища, дітей та молоді. У КЗ «Будинок народних 

традицій смт. Шевченко» створюються всі умови для розвитку самодіяльної 



творчості, духовного розвитку і організації відпочинку населення. КЗ «Будинок 

народних традицій смт. Шевченко» співпрацює з селищною радою, 

квартальними комітетами та громадою селища щодо проведення сумісних 

заходів. Також КЗ «Будинок народних традицій смт. Шевченко» плідно 

співпрацює  ЗОШ №33, учні якої є і нашими вихованцями та учасниками 

художньої самодіяльності. Комунальний заклад «Будинок народних традицій 

смт. Шевченко» також співпрацює з методичним відділом відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької 

області. Кожного дня двері КЗ «Будинок народних традицій смт. Шевченко» 

відкриті для дітей та дорослих, які приходять не тільки для того щоб розвивати 

свій творчий потенціал, але й щоб поспілкуватися в дружнім колі, розповісти про 

свої досягнення та поділитися своїми переживаннями, залюбки приходять на 

репетиції та заняття гуртка. Творчі колективи здійснюють  концертну діяльність, 

є активними учасниками масових заходів,   беруть участь у заходах присвячених 

визначним подіям, громадським святам, календарним та народним святам в смт. 

Шевченко, м. Покровськ, та обласних фестивалях.  

Вокальна студія є символом відродження та популяризації української 

народної та сучасної естрадної пісні. В репертуарі колективів вокальної студії є 

патріотичні, пісні воєнної пори, українські народні ліричні та жартівливі. Діючий 

репертуар студії постійно поповнюється новими піснями.  В основному – це 

народні пісні та пісні українських авторів. Творчий колектив вміло проводить 

культурно-освітню та художньо-масову роботу серед населення. Танцювальний 

колектив створює сценічні композиції, які дивують та радують глядача. Велика 

увага приділяється  відродженню народних традицій, залучаючи при цьому 

підростаюче покоління. Керівники колективів багато сил приділяють вихованню 

любові до української пісні, формуванню духовної культури, здійснюють 

індивідуальний підхід до кожного учасника колективу, що значно покращує 

виконавчу майстерність всього комунального закладу. 

КЗ «Будинок народних традицій смт. Шевченко» буде продовжувати 

культурно-просвітницьку роботу з різними групами населення, також роботу у 

напрямку організації змістовного дозвілля населення. Планується розширити 

репертуар  та концертну діяльність вокальної студії та танцювального колективу, 

сприяти відродженню українських свят та традицій в усіх жанрах аматорського 

мистецтва, розвитку декоративно – ужиткового мистецтва. Працювати з дітьми 

та молоддю у напрямку національно-патріотичного виховання. Пропагувати 

здоровий спосіб життя та родинні цінності. Згуртовувати громаду селища 

навколо  КЗ «Будинок народних традицій смт. Шевченко». 

 

 


