
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Директорка Рівненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 28  

О. Ревут 

 

Розклад роботи гуртків 

Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №28  

3 14.03.2022 р. (на період дистанційного навчання) 

№ Назва гуртка 
Керівник 

гуртка 
Розклад роботи Посилання 

1.  
Театральне  

мистецтво 
Т.Кирилецька 

Субота, неділя:  

1000-1045, 1100-1145,  

1200-1245 

Матеріали знаходяться на сайті 

школи в розділі «Дистанційне 

навчання», у папці «Гурток теа-

трального мистецтва» 

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1i2_kgfl4XdHZAWNqWN2

LazVbxdVTryst?usp=sharing 

Посилання на відеозаняття – у 

групі на вайбер або здійсню-

ються через відеодзвінок на 

вайбер. 

2.  Волейбол П.Савитюк 

Вівторок: 1330-1545  

Субота: 1400-1615,  

Неділя: 1030-1245 

Матеріали знаходяться на сайті 

школи в розділі «Дистанційне 

навчання», у папці «Гурток во-

лейболу» 

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1G57JsyFO9oelKDa283nPu

8pjj5nBtv4j?usp=sharing  

3.  

Гурток традицій-

ного поліського 

співу  

Ю.Ковальчук 

Понеділок, середа, 

п’ятниця: 1330-1650  

Вівторок: 1230-1550 

Четвер: 1230-1510
 

Матеріали знаходяться на сайті 

школи в розділі «Дистанційне 

навчання», у папці «Гурток 

традиційного співу» 

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1FtoU-

EooVUMmRbxyCw8iwMPXo6x

BvLsM?usp=sharing 

Посилання на відеозаняття – у 

групах на вайбер або здійсню-

ються відеодзвінком на вайбер, 

месенджер, вацап. 
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4.  

Гурток традицій-

ного поліського 

співу  

 

А.Ковальчук 

Вівторок: 1330-1700  

Середа: 1230-1600  

четвер, п’ятниця: 

1230-1700
 

Матеріали знаходяться на сайті 

школи в розділі «Дистанційне 

навчання», у папці «Гурток 

традиційного співу» 

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1FtoU-

EooVUMmRbxyCw8iwMPXo6x

BvLsM?usp=sharing 

Посилання на відеозаняття – у 

групах на вайбер або здійсню-

ються відеодзвінком на вайбер, 

месенджер, вацап. 

5.  Вокальний спів Л.Ціос 
Понеділок, вівто-

рок, четвер: 1330-

1505
 

Матеріали знаходяться на сайті 

школи в розділі «Дистанційне 

навчання», у папці «Гурток во-

кального співу» 

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1X5VaxnScMlPO67CoDjZG

n55tuCqO_jmX?usp=sharing  

6.  

 

Образотворче мис-

тецтво 
Т.Цвик 

Понеділок, середа: 

1330-1505, 1515-1650 

Вівторок, четвер:  

1330-1505, 1515-1740
 

Матеріали знаходяться на сайті 

школи в розділі «Дистанційне 

навчання», у папці «Гурток об-

разотворчого мистецтва» 

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1MWCVs_4Js6p3WrRMucZ

H8Q-2JWLrqSwB?usp=sharing  

7.  Шахи  М.Шинкарчук 
Вівторок, 

п’ятниця: 1845-2100 

Заняття проводяться на шахо-

вому інтернет-сайті за адресою: 

https://lichess.org  

 

  

Заступник директора школи      Л. Панчук 
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