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– С.15 – 16. 

 

5. В Ужгородському інституті культури і мистецтв відбулася науково 
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участь студентів УжІКіМ]. – Режим 

доступу:https://transkarpatia.net/transcarpathia/culture/144861-uzhgorod-

vidsvjatkuvav-den-zahistu-ditej.html. – Дата доступу: 02.06.2021. – Назва з 
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26. Ужгородські студенти здобули Гран-Прі Міжнародного конкурсу 
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