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Стажування,освітні та наукові програми  
 Короткотерміновий курс «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному 
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Навчальні курси, що вкладаються: 
1. Історія середніх віків (V – XV ст.) 
2. Візантійська цивілізація 
3. Антична археологія 

 


