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37.  Ковальчук Володимир Юльянович завідувач математики, інформатики та 
методики їх викладання у початковій школі, 
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інституту іноземних мов, кандидат 
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47.  Кравченко Леся Степанівна завідувач кафедри світової літератури та 
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мистецької освіти; 
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