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ПЛАН РОБОТИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА жовтЕнь 2015 РОКУ

Заходи, які проводяться відповідно до окремих наказів та розпоряджень

Атестаційна експертиза ДЮСШ № 2, 19-30.10.2015р., С. Уварова, робоча група.
Вивчення виконання зауважень та пропозицій за результатами атестаційної експертизи ЗШ № 7, 28-30.10.2015р., Н.Микула, члени комісії. 
Вивчення виконання зауважень та пропозицій за результатами атестаційної експертизи ДНЗ № 33 «Кристалик», 15-16.10.2015р., Н.Микула, члени комісії. 
Тематичне інспектування. Упровадження ІКТ в роботу бібліотек ЗНЗ, 26.10-02.11.15.2015р., П.Ласійчук, У.Чупрунова, А.Рудак.
Прийом списків педагогів, до 10.10.2015р., Л.Тацакович, керівники закладів освіти. 
Формування звітів Д-4, Д-6, Д-9, 01.10.-12.10.2015р., Д.Худевич.
Тиждень культури здорового харчування у ЗНЗ м. Івано-Франківська (наказ від 03.09.2015р. № 477), 05-09.10.2015р., С.Бойчук, керівники ЗНЗ. 
Контроль за організацією харчування учнів у ЗНЗ, упродовж місяця, С.Бойчук.
Прийом матеріалів із навчальних закладів для призначення стипендії міської ради, до 01.11.2015р., А.Рудак.
Прийом замовлень навчальних закладів на свідоцтва та атестати (звичайні та з відзнакою) для випускників 9-их та 11-их класів ЗНЗ 2015-2016н.р., до 15.10.2015р., А.Рудак.
Проведення загальноміського конкурсу на кращий твір про рідне місто серед учнівської молоді м. Івано-Франківська, присвячений відзначенню свята Покрови Пресвятої Богородиці, до 25.10.2015р., А.Рудак, Л.Савка.
Проведення місячника безпеки щодо використання газу у побуті, впродовж місяця, І.Джус.
	Навчання та перевірка знань з охорони праці, техніки безпеки працівників навчальних закладів, з 26.10 – 06.11.2015р., І.Джус.
Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек, впродовж місяця, У.Чупрунова, шкільні бібліотекарі.
Міський конкурс творчих робіт і малюнка «Україна, в якій я хочу жити», впродовж місяця, О.Савка, Н.Степаніщенко.
Відзначення Дня захисника України, свята Покрови та річниці створення УПА, 11-16.10.2015р., С. Уварова, І.Валько, міський та шкільні оргкомітети.
Проведення міського туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року», впродовж місяця, С.Уварова, члени журі.
 Проведення навчальних занять в Івано-Франківській міській школі громадянської освіти для лідерів шкільного учнівського самоврядування (наказ уоін № 539 від 23.09.2015 р.), впродовж місяця, М.Калин, керівник об’єднання «Успішний учнівський лідер», педагоги-організатори шкіл.
Проведення навчальних занять для членів шкільних євроклубів в міському європейському клубі учнівської молоді, впродовж місяця, Т.Уварова – керівник міського європейського клубу, керівники шкільних євроклубів.
Зустрічі за круглим столом у рамках проекту «Школа громадянської освіти» на тему «Громадянське порозуміння – шлях до єдності держави», щопонеділка, 16.00, ЦПВ ім. С. Бандери, С. Уварова, Г.Савченко, М. Калин, педагоги-організатори шкіл.
Міський конкурс учнівських есе «Культурна толерантність у сучасному місті: грані майбутнього», 2-10.10.2015р., С.Уварова, І.Валько, А.Рудак, керівники навчальних закладів.
Проведення шкільних вишколів команд-учасників Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), впродовж місяця, шкільні організаційні комітети.
Збір пошукової інформації про учасників  АТО, впродовж місяця, І.Валько, заступники директорів шкіл з виховної роботи.
Міжнародна зустріч зі спортивної гімнастики «Івано-Франківськ-ДЮСШОР № 1 – Париж-Лафайет Кліші» 17-27.10.2015р., Л. Голіневич, Т. Жилюк.
Участь учнівської молоді в міжнародних проектах:
 «Польща – земля друзів» 23-29.10.2015р., оргкомітет міського європейського клубу; 
«Столиці Європи. Краків-Прага-Дрезден» 25-30.10.2015р., оргкомітет міського європейського клубу спільно з євроклубом ПМЛ;
Екологічний польсько-німецько-український проект в Новій Солі (Польща) 23-30.10.2015р., оргкомітет міського європейського клубу.
Змагання з футзалу серед збірних команд ЗНЗ (юнаки) та збірної команди ГО «Обласна спілка учасників АТО», 15-16.10.2015р., 14.00, спортивні майданчики зі штучним покриттям ЗШ № 10, 18, Т.Жилюк, П.Попадинець.


01-04 жовтня 2015 року


День тижня, дата
Зміст роботи
четвер,
01 жовтня
	Інструктивно-методична нарада вихователів-методистів. Кадрове забезпечення освітнього процесу у ДНЗ, 14.00, зала засідань уоін, П.Лаврів.
	Засідання школи молодого вчителя інформатики в початковій школі, 14.00, ЗШ № 3, Т.Скоробогата, О.Різник.

п’ятниця,
02 жовтня
Загальношкільні свята, приурочені до Дня працівників освіти, керівники закладів освіти.



05-11 жовтня 2015 року

День тижня, дата
Зміст роботи
Вівторок,
жовтня
	Засідання комісії з укладання олімпіадних завдань з російської та польської мов та літератур, 14.00, навчальний клас уоін, Л.Савка.

Засідання творчої групи вчителів основ християнської етики. Підготовка завдань для І етапу олімпіади. Укладання програми прощі, 15.00, навчальний клас уоін, Л.Савка.
	Загальноміська зустріч з головами батьківських комітентів 11-х класів загальноосвітніх шкіл Івано-Франківської міської ради, 16.00, актова зала ЗШЛ № 23, Н. Микула, С.Уварова, А. Поліщук.
середа,
07 жовтня
	Нарада педагогів-організаторів шкіл, 10.00, С.Уварова, І.Валько, Ю.Феденько, Г. Семенцова
	Інструктивно-методична нарада керівників внутрісадкового методоб՚єднання. Комплексний та діяльнісний підхід до планування роботи з педагогами, 14.00, зала засідань уоін, П.Лаврів.

Організаційне засідання творчої групи вчителів основ здоров’я. Планування роботи, 14.30, ЗШ № 28, Н.Степаніщенко, М.Кімак.
	Засідання школи молодого бібліотекаря. Майстер-клас. Методика проведення бібліотечних уроків із використанням ІКТ, 15.00, ЗШ № 18, У.Чупрунова, М.Приймачук.
четвер, 
08 жовтня
1. Нарада директорів позашкільних навчальних закладів. Про підсумки організації початку нового навчального року та набору дітей в групи ПНЗ на 2015-2016 н.р., 10.00, ДЮПЦ (вул. Павлика, 10), С.Уварова, І.Валько, Г.Семенцова.
2. Турнір юних економістів, 14.00, гімназія № 2, Л.Руда.
Семінар-практикум для практичних психологів ЗНЗ. Адаптація сучасної молодої людини в суспільстві, 14.00, ЗШ № 18, Г.Семенів.
Семінар вчителів німецької мови. Ефективне тренування навичок володіння німецькою мовою на рівнях А1, А2, 15.00, СШ № 5, Л.Чабан, Л.Скорохода, Г.Філіпчук.
Засідання творчої групи вчителів хімії. Підготовка матеріалів та завдань І етапу олімпіади з хімії, 15.00, ЗШ № 21, О.Гавриляк, Н.Ступніцька.
Міський огляд пісні і строю, присвячений Дню Захисника України, Дню Українського козацтва та річниці створення УПА, ЗШЛ № 23, 15.00, С.Уварова, І.Валько, оргкомітет.
п’ятниця,
жовтня
	Виїзний семінар бібліотекарів ЗНЗ, м. Чернівці, Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича, 7.00, виїзд від Католицької ЗШ, У.Чупрунова, Н.Скипин, О.Кучеренко.

2. Нарада заступників директорів із господарської роботи ЗНЗ, ДНЗ та ПНЗ, 14.00, СШ № 11, О.Савка.
3. Засідання творчої групи вчителів-логопедів. Розробка перспективного планування роботи вчителя-логопеда, конспектів корекційних занять для роботи з дітьми-логопатами, каб.125 уоін, 15.00., Т.Кудярська, О.Портей.
СУБОТА,
жовтня
Участь команд Івано-Франківська в обласному етапі Всеукраїнського турніру юних біологів, ОІППО (вул. Чорновола, 136, а), О.Гавриляк.


12-18 жовтня 2015 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
12 жовтня
1. Засідання творчої групи педагогів-організаторів. Інноваційна робота професійного удосконалення педагога-організатора, 14.00, гімназія № 2, Ю.Феденько, Л.Філіпович.
Вівторок,
13 жовтня
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з російської та польської мов та літератур, Л.Савка.
2. Заняття школи молодого вихователя. Розвиток професійної компетентності молодих вихователів, 9.00, ДНЗ № 4, 11, П.Лаврів, Л.Павликівська, О. Балкова.
3. Спільний практикум творчої групи вчителів географії та вчителів (з кваліфікаційними категоріями вчитель-спеціаліст, ІІ категорія). Використання картографічних знань на практиці: читання карти, орієнтування на місцевості, ходіння по азимуту, 14.00, Вовчинецька ЗШ, Л.Руда, В.Римар, М.Богович.
4. Засідання школи молодого педагога-організатора. Організаційне засідання. Документація та планування в роботі педагога-організатора, 14.00, УГ № 1, Ю.Феденько, А.Шваюк.
середа,
14 жовтня,
День Захисника України

	Участь в обласному огляді-конкурсі стройової, національно-патріотичної пісні і строю учнівської молоді, присвяченому Дню Захисника України, Дню Українського козацтва та річниці створення УПА, 10.00, вул. Незалежності (біля пам’ятника І. Франку) І. Валько, міське методоб’єднання вчителів предмета «Захист Вітчизни».
	Участь в обласному Форумі захисників України, І.Валько,                  Я. Вацеба, керівники навчальних закладів (про місце і час буде повідомлено пізніше).
Загальноміський учнівський флеш-моб «Повстанська ватра» (спільно з обласною організацією учасників АТО), 17.00, Бастіон, С. Уварова, О.Румак, оргкомітет.

четвер, 
жовтня
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з основ християнської етики, Л.Савка.
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з екології, О.Гавриляк.
Розширене засідання колегії управління освіти і науки, 14.00, ЗШЛ № 23, Н.Микула, П.Ласійчук.
4. Засідання журі загальноміського конкурсу на кращий твір про рідне місто серед учнівської молоді м. Івано-Франківська, присвячений відзначенню свята Покрови Пресвятої Богородиці, 13.00, зала засідань уоін, А.Рудак, Л.Савка.
5. Заняття творчої групи музичних керівників. Збір дитячих музичних народних ігор, 13.00, навчальний клас уоін, П.Лаврів, Л.Хоміна.
6. Семінар-практикум для вихователів ДНЗ міста. Попередження насильства, жорстокості у колективі дошкільного навчального закладу та сім՚ї, 13.30, ДНЗ № 3, 28, ЗШС №М 6, І.Рошак.
7. Загальноміський урок історичної пам’яті на спогад про річницю вбивства Степана Бандери, 14.00, ЦПВ ім.С.Бандери, Г. Савченко, О.Школьна.
8. «Круглий стіл» з керівниками гуртків з навчання англійської мови, які надають платні послуги у ДНЗ «Навчально-методичне забезпечення організації та змісту роботи з навчання іноземної мови у ДНЗ у 2015-2016 н.р.», 14.00, навчальний клас уоін, Л.Чмелик, Л.Чабан, О.Гунчак.
9. Засідання школи молодого вчителя фізичної культури. Організаційне засідання, 14.30, ЗШ № 19, О.Різник, Л.Розман.
10. Відкрите засідання творчої групи бібліотекарів. Імідж сучасної бібліотеки в умовах розвитку інформаційних технологій. Створення блогу шкільної бібліотеки, 15.00, ЗШ № 28, У.Чупрунова, О.Кучеренко, Г.Стрільчук.
11. Свято-конкурс української патріотичної пісні «Ой у лузі червона калина!», 15.00, ЦПВ ім. С.Бандери, С.Уварова, Г.Савченко, Г.Семенцова, Ю.Феденько, міське методоб’єднання вчителів музичного мистецтва (В.Єрмакова).
12. Прийом заявок на участь учнів 1-11 класів у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок-осінній - 2015», 9.00-16.00, каб. 105, С.Бойчук.
п’ятниця,
жовтня
Турнір юних географів, 14.00, ЗШ № 7, Л.Руда. 
Засідання динамічної творчої групи практичних психологів, соціальних педагогів. Психологічний супровід учасників НВП під час громадського протистояння в державі, 13.00, навчальний кабінет уоін, І.Рошак, методисти ЦППСР (СШ № 11, ЗШ № 12, 18, 24, Угорницька ЗШ, Вовчинецька ЗШ, ЗШЛ № 23, ЗШС № 6, ДНЗ № 4, 14, 28).
СУБОТА,
17 жовтня
ХІХ Євхаристійний з’їзд учнів 8-х класів «Її святим Покровом увесь світ покритий…», с.Крихівці, церква св.Кирила і Мефодія (Формування колони біля ТЦ «Сільпо»), з 09.00, Л.Савка.
Загальноміський турнір юних математиків, 10.00, ЗШ № 16, Т. Скоробогата І. Дудій, М.Виноградова. 



19-25 жовтня 2015 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
19 жовтня
	Підведення підсумків (захист проектів) учнівського конкурсу міні-проектів з природознавства серед учнів 4-5х класів «Світ, в якому я живу» (наказ №475 від 08.09.2015р.) (1 група), 14.00, ЗШ № 13, О.Різник, Л.Руда, члени журі.
	Відкриття тижня інформатики, 15.00, ЗШЛ № 23, Т.Скоробогата, О.Воробей.

Вівторок,
20 жовтня
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з історії, Л.Руда.
Семінар заступників директорів ЗНЗ з навчально-виховної роботи. Спільна робота школи й позашкільних установ для забезпечення якості освіти у сільській школі, 9.00, Микитинецька ЗШ, П.Ласійчук, С.Чехольська.
Семінар вихователів-методистів. Організація роботи з батьками. Сучасні аспекти взаємодії дошкільного закладу і сім’ї, 9.00, П.Лаврів, Н.Щулькіна, ДНЗ № 16.
	Засідання опорного ДНЗ. Організація роботи щодо впровадження технології «Радість розвитку» в освітній процес на репродуктивному етапі, 9.00, ДНЗ № 18, Л.Чмелик, Т.Кузьменко.
	Підведення підсумків (захист проектів) учнівського конкурсу міні-проектів з природознавства серед учнів 4-5х класів «Світ, в якому я живу» (наказ №475 від 08.09.2015р.) (2 група), 14.00, ЗШ № 7, О.Різник, Л.Руда, члени журі.
	Майстер-клас вчителя інформатики І.Дорошенко з теми: «Розв՚язування олімпіадних задач з інформаційних технологій із використанням електронних таблиць» (в рамках тижня інформатики), 15.30, СШ № 5, Т.Скоробогата.
	Засідання творчої групи вчителів української мови і літератури. Підготовка завдань для І етапу олімпіади, 15.00, навчальний клас уоін, Л.Савка.
Загальноміський семінар для голів батьківських комітетів 1 класів шкіл Івано-Франківської міської ради, ЗШ № 15, 16.00, С. Уварова, С. Бойчук, оргкомітет.
середа,
21 жовтня
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з хіміїї, О.Гавриляк.
2. Засідання методоб’єднання інструкторів з фізичної культури. Обстеження рухової підготовленості дітей дошкільного віку, 9.00, ДНЗ № 11, Л.Чмелик, Г.Скиба, І.Стасюк.
3. Семінар заступників директорів шкіл з виховної роботи. Функціонування моделі учнівського самоврядування в сучасній українській загальноосвітній школі, 10.00, ЗШ №21, С.Уварова, О.Чопик, О.Черняєва, І.Валько, Ю.Феденько, Г. Семенцова.
4. XVІ загальноміська звітно-виборна конференція учнівського самоврядування загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Івано-Франківської міської ради, 13.00, ЗШ № 21, С.Уварова, міська РУС, оргкомітет.
5. Заняття школи молодого вчителя історії (з кваліфікаційними категоріями: вчитель-спеціаліст, учитель ІІ категорії). Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу, 14.00, ОІППО (вул. Міцкевича, 3), Л.Руда, В.Островський.
четвер, 
жовтня
1. І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій, М.Присяжнюк.
2. Загальноміський семінар директорів позашкільних навчальних закладів на базі МАНУМ. Науково-дослідницька робота зі школярами – важливий аспект роботи педагогів ЗНЗ та ПНЗ, 10.00, С.Уварова, І.Загрійчук, І.Валько, Г. Семенцова. 
3. Інструктивно-методична нарада вчителів предмета «Захист Вітчизни», 10.00, ЗШ № 21, І.Валько, Г.Семенцова, Я. Вацеба.
4. Підведення підсумків (захист проектів) учнівського конкурсу міні-проектів з природознавства серед учнів 4-5х класів «Світ, в якому я живу» (наказ №475 від 08.09.2015р.) (3 група), 14.00, Католицька ЗШ, О.Різник, Л.Руда, члени журі.
5. Засідання координаційної ради з питань профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та захисту прав дітей, 15.00, зала засідань уоін, С.Уварова, І.Валько, Г.Семенцова, члени координаційної ради.
6. Інструктивна нарада з питань організації та проведення підготовчих занять до школи з дітьми 5-річного віку. Запрошуються вчителі початкових класів із ЗШ № 6, сільських шкіл, 15.00, навчальний клас уоін, С.Бойчук, Г.Сич, І.Рошак, Т.Кудярська, О.Різник, П.Лаврів.
п’ятниця,
жовтня
І етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади з французької та німецької мов, Л.Чабан.
Підведення підсумків (захист проектів) учнівського конкурсу міні-проектів з природознавства серед учнів 4-5х класів «Світ, в якому я живу» (наказ №475 від 08.09.2015р.) (4 група), 14.00, ЗШ № 16, О.Різник, Л.Руда, члени журі.

26-31 жовтня 2015 року

День тижня, дата
Зміст роботи
понеділок,
жовтня
1. Засідання творчої групи вчителів трудового навчання та креслення. Підготовка до І та ІІ етапів предметних олімпіад, 10.00, ЗШ № 7, Н.Степаніщенко.
Вівторок,
27 жовтня
	Виїзний семінар вчителів географії. Організація позакласної та позашкільної роботи вчителів географії, 8.00, Рожнятівський район, с. Ясень, урочище Підлюте, Л.Руда, О.Яремко.
	Формування духовно-моральної культури дошкільника, 9.00, ДНЗ № 1, П.Лаврів, С.Матійчик.
	Засідання методичного обєднання вчителів-логопедів. Роота з дітьми з тяжкими вадами мовлення на початковому етапі, ДНЗ № 36, 9.30, Т.Кудярська, В.Куртяк.
	Семінар учителів біології. Якість освіти – це професіоналізм та зацікавленість вчителя, 10.00, ЗШ № 13, О.Гавриляк, С.Левицька.

5. Заняття школи молодого вихователя ГПД. Організація самоосвітньої діяльності вихователя ГПД, 10.00, ЗШ № 3, О.Сороколіта, Н.Блискун.
6. Засідання школи молодого вчителя початкових класів. Роль шкільного методичного об’єднання у формуванні професійної компетентності педагога, 10.00, ЗШ № 28, О.Різник, М.Матішак.
середа,
жовтня
	Семінар учителів образотворчого мистецтва та художньої культури. Роль народознавства в процесі формування художньої культури учня, 8.00, виїзний семінар у м. Коломию, Н.Степаніщенко.
	Семінар учителів суспільствознавчих дисциплін. Формування громадянських компетентностей засобами історичної та правової освіти, 9.00, ЗШ № 12, Л.Руда.
	Семінар педагогів-організаторів. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в системі роботи педагога-організатора, 9.00, ЗШ № 12, І.Валько, Ю.Феденько.

Семінар заступників директорів з виховної роботи. Функціонування моделі учнівського самоврядування в сучасній українській загальноосвітній школі, 10.00, ЗШ № 21, С.Уварова, І.Валько, Ю.Феденько.
Семінар учителів хімії. Підвищення ефективності та якості уроку. Використання можливостей уроку хімії для навчання, виховання і розвитку, 10.00, ЗШ № 3, О.Гавриляк, Л.Рублик.
	Навчально-методичний семінар учителів англійської мови. Алгоритм підготовки учнів середніх і старших класів до складання ЗНО, 10.00, Гімназія № 2, Л.Чабан, Т.Лагдан.
	Семінар учителів математики. Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках математики за сучасних умов, 10.00, ЗШ № 21, Т.Скоробогата, І.Дудій.
	Семінар учителів української мови і літератури. Використання компетентнісно зорієнтованих завдань на уроках словесності, 10.00. ПМЛ, Л.Савка.


четвер, 
жовтня
1. Засідання творчої групи учителів початкових класів, котрі працюють над темою «Формування природознавчої компетентності молодших школярів». Екологічне та духовне виховання учнів на уроках природознавства, 8.00, Львівська область (виїзне засідання), С.Бойчук, О.Різник, Г.Бадуліна.
2. Семінар учителів трудового навчання та креслення. Навчання учнів основних етапів проектно-технологічної діяльності, 8.00, виїзний семінар у Косів, Н.Степаніщенко.
3. Семінар вчителів фізики. Навчальні проекти як ефективний засіб формування на уроках фізики предметної та ключових компетентностей,10.00, Гімназія № 2, Т.Скоробогата, Л.Оленюк.
4. Семінар. Науково-методичні та духовні аспекти викладання курсу «Основи християнської етики в ЗНЗ», 10.00, ЗШЛ № 23, Л.Савка.
5. Навчально-методичний семінар учителів німецької мови. Особливості навчання німецької мови з використанням імпліцитного та експліцитного підходів у вивченні граматики, 10.00, ПМЛ, Л.Чабан, Л.Скорохода.
6. Семінар учителів економіки. Формування практичних вмінь і навичок на уроках економіки шляхом використання сучасних інтерактивних технологій, 10.00, СШ № 1, Л.Руда, А.Шевлюк.
7. Засідання творчої групи вчителів біології. Ознайомлення з виставковими експозиціями МДЕС, 10.00, МДЕС, О.Гавриляк, Н.Семко.
8. Засідання школи молодого вчителя-логопеда. Самопідготовка до корекційного заняття, СШ № 5, 13.00, Т.Кудярська, М.Трохимчук.
п’ятниця,
30 жовтня
1. Виїзний семінар учителів природознавства. Практична складова у викладанні природознавства в школі, 8.00, с. Манява, урочище Діброва, Л.Руда, О.Гончаренко.
2. Семінар учителів фізичної культури. Модуль «Туризм». Проблеми і перспективи його впровадження в шкільну програму, 8.00, «Лімниця», О.Різник, Т.Жилюк, Я.Павленко.
3. Загальноміська установча сесія для слухачів та дійсних членів міської Малої академії наук, актова зала ЗШЛ № 23, І.Загрійчук.
4. Спільне засідання творчої групи вчителів іноземних мов та школи молодого вчителя. Важливість та взаємозв’язок аудіювання та розвитку інших мовленнєвих навичок. Майстер-клас. Що допоможе учням краще сприймати інформацію на слух, 10.00, ЗШ №28, Майстер-клас проводить учитель СШ №11 О.Горбата, Л.Чабан, Г.Філіпчук, Н.Бортник, Л.Радукан.


