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Протягом року під керівництвом викладачів кафедри було підготовлено та 

надруковано 52 студентські роботи. Також в лютому, квітні, жовтні та листопаді 2014 р. 

було проведено 4 засідання студентського дискусійного клубу.  
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3. Медведева А. PR-технологии клубов бальных танцев по формированию досуговых 

практик // Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і 
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2. Картавцева А.Особливості професійної кар’єри молод // Україна і світ: гуманітарно-
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