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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Знання іноземних мов: англійська, В2 

Комп'ютерні навички: Ms Office; графічні редактори CorelDraw, Adobe Photoshop - автор навчального 

посібника; Adobe Illustrator, настільні видавничі системи Adobe Page Maker, Adobe InDesign. 


