
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

Спеціальність 223 Медсестринство   2022-2023 н.р. 

ІІІ курс вересень 2022 р. 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Директор Львівського медичного  

фахового коледжу післядипломної освіти 

_________________ Вовк Л.Г. 

“___” ____________ 2022 р. 
 

пара 01.09 09.09 19.09 27.09 

 I група II група I група II група I група II група I група II група 

0   Мед.у хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в хірургії (1п)   
Мед. в гінекології (1п) 

1 Медсестр. у хірургії  Мед.у внут. медицині Мед.у хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в хірургії (1п) Мед.у внут. медицині Мед. в інфектології Мед. в гінекології (1п) 

2 Медсестр. у хірургії Мед.у внут. медицині Мед.у хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в хірургії (2п) Мед.у внут. медицині Мед. в інфектології Мед. в гінекології (2п) 

3   Мед.у хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в хірургії (2п)   Мед. в гінекології (2п) 

 02.09 12.09 20.09 28.09 

0   Мед.у хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в хірургії (1п)   Мед. в гінекології (1п) 

1 Медсестр. у хірургії  Мед.у внут. медицині Мед.у хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в хірургії (1п) Мед.у внут. медицині Мед. в інфектології Мед. в гінекології (1п) 

2 Медсестр. у хірургії  Мед.у внут. мед(1п) Мед.у хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в хірургії (2п) Мед.у внут. медицині Мед. в інфектології Мед. в гінекології (2п) 

3  Мед.у внут. мед(2п) Мед.у хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в хірургії (2п)   Мед. в гінекології (2п) 

 05.09 13.09 21.09 29.09 

0  Мед.у внут. мед (1п) Мед.у хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) 

1 Медсестр. у хірургії  Мед.у внут. мед (1п) Мед.у хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) 

2 Медсестр. у хірургії  Мед.у внут. мед (2п) Мед.у хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) 

3  Мед.у внут. мед (2п) Мед.у хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) 

 06.09 14.09 22.09 30.09 

0 Мед.у хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п)   Мед. в інфектол. (1п)  

1 Мед.у хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в інфектології Мед. в гінекології Мед. в інфектол. (1п) Медсест. в гінекології  

2 Мед.у хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в інфектології Мед. в гінекології Мед. в інфектол. (2п) Медсест. в гінекології 

3 Мед.у хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п)   Мед. в інфектол. (2п)  

 07.09                                        15.09 23.09  

0 Мед.у хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п)     

1 Мед.у хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в інфектології Мед. в гінекології   

2 Мед.у хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в інфектології Мед. в гінекології   

3 Мед.у хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п)     

 08.09 16.09 26.09  

0 Мед.у хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п)  Мед.у внут. мед (1п)   

1 Мед.у хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в хірургії (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в інфектології Мед.у внут. мед (1п)   

2 Мед.у хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в інфектології Мед.у внут. мед (2п)   

3 Мед.у хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в хірургії (2п) Мед.у внут. мед (2п)  Мед.у внут. мед (2п)   

 

Англійська мова  (за професійним спрямуванням) – Колеснікова Т.Д. 

Медсестринство у внутрішній медицині – 1 група Квінтюк Г.В., 2 група Чайка О.Я., Квінтюк Г.В. 

Медсестринство в хірургії –Михальчук С.В. 

 

Медсестринство в педіатрії –Кучабська Г.Б. 

Медсестринство в гінекології –Якуб’як О.В. 

Медсестринство в інфектології – Королюк  Л.В.

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                                                                                                            Кучабська Г.Б.



 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

Спеціальність 223 Медсестринство 2022-2023 н.р. 

ІІІ курс жовтень 2022 р. 
“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Директор Львівського медичного  

фахового коледжу післядипломної освіти 

_________________ Вовк Л.Г. 

“___” ____________ 2022 р. 

 
пара 03.10 11.10 19.10 27.10 

 I група II група I група II група I група II група   

0 Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Англ.мова (1п)   Мед. в інфектол. (1п) 

1 Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Англ.мова (1п) Мед. в інфектології Медсестр. в педіатрії  Мед. в інфектол. (1п) 

2 Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Англ.мова (2п) Мед. в інфектології Медсестр. в педіатрії  Мед. в інфектол. (2п) 

3 Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Англ.мова (2п)   Мед. в інфектол. (2п) 

 04.10 12.10 20.10 28.10 

0 Мед. в інфектол. (1п)  Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Англ.мова (1п)  Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) 

1 Мед. в інфектол. (1п) Медсестр. в гінекології  Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Англ.мова (1п) Мед. в інфектології Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) 

2 Мед. в інфектол. (2п) Медсестр.в гінекології  Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Англ.мова (2п) Мед. в інфектології Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) 

3 Мед. в інфектол. (2п)  Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Англ.мова (2п)  Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) 

 05.10 13.10 21.10 31.10 

0 Мед. в інфектол. (1п)  Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Англ.мова (1п)  Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) 

1 Мед. в інфектол. (1п) Медсестр. в гінекології  Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Англ.мова (1п) Мед. в інфектології Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) 

2 Мед. в інфектол. (2п) Медсестр.в гінекології  Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Англ.мова (2п) Мед. в інфектології Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) 

3 Мед. в інфектол. (2п)  Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Англ.мова (2п)  Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) 

 06.10 14.10 24.10 
 

0 Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Англ.мова (1п) Мед. в інфектол. (1п)   

1 Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Англ.мова (1п) Мед. в інфектол. (1п)   

2 Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Англ.мова (2п) Мед. в інфектол. (2п)   

3 Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Англ.мова (2п) Мед. в інфектол. (2п)   

 07.10 17.10                                     25.09  

0 Мед. в інфектол. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п)   Мед. в інфектол. (1п)   

1 Мед. в інфектол. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п) Мед. в інфектології Медсестр. в педіатрії  Мед. в інфектол. (1п)   

2 Мед. в інфектол. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п) Мед. в інфектології Медсестр. в педіатрії  Мед. в інфектол. (2п)   

3 Мед. в інфектол. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п)   Мед. в інфектол. (2п)   

 10.10 18.10 26.10  

0 Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Англ.мова (1п)   Мед. в інфектол. (1п)  

1 Мед. в інфектол. (1п) Мед. в гінекології (1п) Англ.мова (1п) Мед. в інфектології Медсестр. в педіатрії  Мед. в інфектол. (1п)  

2 Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Англ.мова (2п) Мед. в інфектології Медсестр. в педіатрії  Мед. в інфектол. (2п)  

3 Мед. в інфектол. (2п) Мед. в гінекології (2п) Англ.мова (2п)   Мед. в інфектол. (2п)  

Англійська мова  (за професійним спрямуванням) – Колеснікова Т.Д. 

Медсестринство у внутрішній медицині – 1 група Квінтюк Г.В., 2 група Чайка О.Я., Квінтюк Г.В. 

Медсестринство в хірургії – Михальчук С.В. 

 

Медсестринство в педіатрії – Кучабська Г.Б. 

Медсестринство в гінекології – Якуб’як О.В. 

Медсестринство в інфектології -  Королюк  Л.В.  

            

Заступник директора з навчальної роботи                                                                                                                                            Кучабська Г.Б. 



 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

Спеціальність 223 Медсестринство   2022-2023 н.р. 

                                                                                    ІІІ курс листопад  2022 р. 
“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Директор Львівського медичного  

фахового коледжу післядипломної освіти 

_________________ Вовк Л.Г. 

“___” ____________ 2022 р. 
 

пара 01.11 09.11 17.11 25.11 

 I група II група I група II група I група II група   

0 Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в педіатрії (1п)   Мед.у хірургії (1п)  Мед.у хірургії (1п) 

1 Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в педіатрії (1п) Мед.у хірургії  Медсестр.у внут.мед  Мед.у хірургії (1п) Медсестр. в гінекології  Мед.у хірургії (1п) 

2 Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в педіатрії (2п) Мед.у хірургії Медсестр.у внут.мед  Мед.у хірургії (2п) Медсестр. в гінекології  Мед.у хірургії (2п) 

3 Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в педіатрії (2п)   Мед.у хірургії (2п)  Мед.у хірургії (2п) 

 02.11 10.11 18.11 28.11 

0 Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в педіатрії (1п)   Мед.у хірургії (1п)  Мед.у хірургії (1п) 

1 Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в педіатрії (1п) Мед.у хірургії  Медсестр.у внут.мед  Мед.у хірургії (1п) Медсестр. в гінекології  Мед.у хірургії (1п) 

2 Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в педіатрії (2п) Мед.у хірургії Мед.у внут. мед (1п) Мед.у хірургії (2п) Медсестр. в гінекології  Мед.у хірургії (2п) 

3 Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в педіатрії (2п)  Мед.у внут. мед (2п) Мед.у хірургії (2п)  Мед.у хірургії (2п) 

 03.11 11.11 21.11 29.11 

0 Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в педіатрії (1п)  Мед.у внут. мед (1п) Мед.у хірургії (1п) Мед. в гінекології (1п) Мед.у хірургії (1п) 

1 Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в педіатрії (1п) Мед.у хірургії  Мед.у внут. мед (1п) Мед.у хірургії (1п) Мед. в гінекології (1п) Мед.у хірургії (1п) 

2 Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в педіатрії (2п) Мед.у хірургії Мед.у внут. мед (2п) Мед.у хірургії (2п) Мед. в гінекології (2п) Мед.у хірургії (2п) 

3 Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в педіатрії (2п)  Мед.у внут. мед (2п) Мед.у хірургії (2п) Мед. в гінекології (2п) Мед.у хірургії (2п) 

 04.11 14.11 22.11                                               30.11 

0 Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в педіатрії (1п) Мед.у хірургії (1п)  Мед.у хірургії (1п) Мед. в гінекології (1п)  

1 Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) Мед. в педіатрії (1п) Мед.у хірургії (1п) Медсестр. в гінекології  Мед.у хірургії (1п) Мед. в гінекології (1п) Медсестр. в педіатрії  
2 Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в педіатрії (2п) Мед.у хірургії (2п) Медсестр. в гінекології  Мед.у хірургії (2п) Мед. в гінекології (2п) Медсестр. в педіатрії  
3 Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) Мед. в педіатрії (2п) Мед.у хірургії (2п)  Мед.у хірургії (2п) Мед. в гінекології (2п)  

 07.11 15.11 23.11  

0 Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п)  Мед.у хірургії (1п)  Мед.у хірургії (1п)   

1 Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) Медсестр.у внут.мед  Мед.у хірургії (1п) Медсестр. в гінекології  Мед.у хірургії (1п)   

2 Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) Медсестр.у внут.мед  Мед.у хірургії (2п) Медсестр. в гінекології  Мед.у хірургії (2п)   

3 Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п)  Мед.у хірургії (2п)  Мед.у хірургії (2п)   

 08.11 16.11 24.11  

0 Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п)  Мед.у хірургії (1п)  Мед.у хірургії (1п)  

1 Мед. в педіатрії (1п) Мед. в інфектол. (1п) Медсестр.у внут.мед  Мед.у хірургії (1п) Медсестр. в гінекології  Мед.у хірургії (1п)  

2 Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п) Медсестр.у внут.мед  Мед.у хірургії (2п) Медсестр. в гінекології  Мед.у хірургії (2п)  

3 Мед. в педіатрії (2п) Мед. в інфектол. (2п)  Мед.у хірургії (2п)  Мед.у хірургії (2п)  

 

Англійська мова  (за професійним спрямуванням) – Колеснікова Т.Д. 

Медсестринство у внутрішній медицині – 1 група Квінтюк Г.В., 2 група Чайка О.Я., Квінтюк Г.В. 

Медсестринство в хірургії - Михальчук С.В. 

 

Медсестринство в педіатрії – Кучабська Г.Б. 

Медсестринство в гінекології – Якуб’як О.В. 

Медсестринство в інфектології – Королюк Л.В.

Заступник директора з навчальної роботи                                                                                                                                            Кучабська Г.Б. 



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

Спеціальність 223 Медсестринство   2022-2023 н.р. 

                                                                                    ІІІ курс  грудень 2022 р. 
“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Директор Львівського медичного  

фахового коледжу післядипломної освіти 

_________________ Вовк Л.Г. 

“___” ____________ 2022 р. 
 

пара 01.12 09.12 19.12 27.12 

 I група II група I група II група I група II група I група II група 

0 Мед. в гінекології (1п)  Мед. в гінекології (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п) 

1 Мед. в гінекології (1п) Медсестр.в педіатрії Мед. в гінекології (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п) 

2 Мед. в гінекології (2п) Медсестр.в педіатрії Мед. в гінекології (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п) 

3 Мед. в гінекології (2п)  Мед. в гінекології (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п) 

 02.12 12.12 20.12 28.12 

0 Мед. в гінекології (1п)  Мед. в гінекології (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п) 

1 Мед. в гінекології (1п) Медсестр.в педіатрії Мед. в гінекології (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п) 

2 Мед. в гінекології (2п) Медсестр.в педіатрії Мед. в гінекології (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п) 

3 Мед. в гінекології (2п)  Мед. в гінекології (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п) 
 05.12 13.12 21.12  

0 Мед. в гінекології (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п)   

1 Мед. в гінекології (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п)   

2 Мед. в гінекології (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п)   

3 Мед. в гінекології (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п)   

 06.12 14.12 22.12  

0 Мед. в гінекології (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п)   

1 Мед. в гінекології (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п)   

2 Мед. в гінекології (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п)   

3 Мед. в гінекології (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п)   

 07.12 15.12 23.12        

0 Мед. в гінекології (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п)   

1 Мед. в гінекології (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п)   

2 Мед. в гінекології (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п)   

3 Мед. в гінекології (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п)   

 08.12 16.12 26.12        

0 Мед. в гінекології (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п)  

1 Мед. в гінекології (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Мед. в педіат. (1п) Мед.у внут. мед (1п) Англ.мова (1п)  

2 Мед. в гінекології (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п)  

3 Мед. в гінекології (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Мед. в педіат. (2п) Мед.у внут. мед (2п) Англ.мова (2п)  

 

Англійська мова  (за професійним спрямуванням) – Колеснікова Т.Д. 

Медсестринство у внутрішній медицині – 1 група Квінтюк Г.В., 2 група Чайка О.Я., Квінтюк Г.В. 

Медсестринство в хірургії - Михальчук С.В. 

Медсестринство в педіатрії –Кучабська Г.Б. 

Медсестринство в гінекології –Якуб’як О.В. 

Медсестринство в інфектології – Королюк  Л.В.

Заступник директора з навчальної роботи                                                                                                                                            Кучабська Г.Б. 

 

 


