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Науково-дослідна робота студентів: 

До декади української писемності та мови кафедрою методик дошкільної 

та початкової освіти проведено онлайн та офлайн заходи (відповідальні 

Жигора І. В., Кіндей Л. Г., Іліаді О. І., Горська О. О., Федотова С. О.):  
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