ІНФОРМАЦІЯ
для слухачів 1 року заочної форми навчання спеціальності
«Публічне управління та адміністрування» 2 потоку (групи 6-10)

Весняна сесія буде відбуватись у термін з 06 по 18 квітня 2020 року в
дистанційному режимі.
Інструкція щодо організації та проходження сесії в дистанційному режимі.
1. На період з 06 по 18 квітня 2020 року слухачам буде надано довідку-виклик на сесію.
Скановані копії довідок-викликів розміщені на головній сторінці сайту інституту
(http://www.oridu.odessa.ua).
На період сесії слухачі оформлюють навчальну відпустку, але до інституту не
приїжджають і знаходяться за місцем проживання. Опрацювання лекцій та навчальних
матеріалів, виконання практичних занять та складання іспитів буде відбуватись в
дистанційному режимі.
2. Для слухачів, які оформлять навчальну відпустку оригінал довідки-виклику з відмітками
про складання сесії можна буде отримати з 16 квітня наступним чином:
- в деканаті факультету публічного управління та адміністрування (каб. 200) в робочі дні з
10.00 по 13.00;
- через
Нову
Пошту
(для
цього
заповнити
форму
за
посиланням
https://forms.gle/6YSiCF5Sf3fkFzZA8 ). Послуги доставки через Нову Пошту за рахунок
слухача.
3. До 10 квітня на електронну адресу priem.oridu.nadu@gmail.com надіслати скановану
довідку з місця роботи за зразком, як здавали при вступі або на осінню сесію. В темі листа
обов’язково вказати «Довідка з місця роботи, ПІБ слухача».
4. До 03 квітня старости груп отримають посилання на навчальні матеріали та вимоги до
практичних занять та інструкцію з їх виконання та розповсюдять серед слухачів своєї групи.
5. З 06 квітня розпочнеться навчання і вся комунікація між викладачами дисциплін буде
відбуватись виключно в дистанційному режимі за допомогою електронної пошти та інших
інформаційно-комунікаційних технологій.
6. Прохання до слухачів! Всю необхідну інформацію ви будете отримувати через старост
груп. До працівників деканату факультету телефонувати тільки з питань, на які не зможе
дати відповідь староста групи.
Контактні дані старост груп
група №6

Чебан Людмила Анатоліївна

(068) 222-53-20

novoalekcandrovka2017@ukr.net

група №7
група №8
група №9
група №10

Смогла Ірина Іванівна
Зелінська Ольга Георгіївна
Калашнік Дмитро Сергійович
Брашко Ірина Олександрівна

(096) 603-01-39
(096) 596-53-84
(097) 353-36-71
(068) 517-39-23

irasmogla@gmail.com
olgazelinskaa67@gmail.com
kalashnikdima1978@gmail.com
cpmsd.oda@gmail.com

Провідний фахівець деканату: Бойко Тетяна Павлівна, 067 955 31 35 (Viber),
boykotp1@gmail.com
Декан факультету: Куспляк Ігор Сергійович, 095 770 34 39 (Viber), 093 745 40 09,
kusplyak@ukr.net

