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міського клубу «Чернігів Стародавній». Популяризація історичних знань на 

радіо «Суспільний Чернігів». Рецензування кандидатських та докторських 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора історичних 
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підходів в освіті». Організатори: ISMA Університет прикладних наук (Вища 
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