ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 1 КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
МАГІСТРАТУРИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ» ТА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

1.

У зв’язку з переходом Одеської області в «червону» зону осіння сесія буде
відбуватись з 18 по 30 жовтня 2021 року в дистанційному режимі відповідно до
розкладу занять.
Розклад занять для груп 1-6 подано у файлі «Розклад 1-6»
Розклад занять для груп 7-12 подано у файлі «Розклад 7-12»
Початок та кінець пари є в розкладі.
Список здобувачів по групам за освітньо-професійною програмою «Державне
управління та місцеве самоврядування» подано у файлі «Список 1-6»
Список здобувачів по групам за освітньо-професійною програмою «Публічне
управління сферою охорони здоров’я» подано у файлі «Список 7-12»

2. Яким чином буде відбуватись інформування та комунікація:
У нас поки немає старост груп, ви також в більшій мірі не знаєте один одного. Тому
всю необхідну інформацію щодо організації навчального процесу буде
розміщуватись в Google Classroom «Путівник, заочна форма». Код: wpfj7yn
В першу чергу обов’язково підключіться до цього Classroom. Для тих, хто не вміє
підключатись до Classroom - інструкція щодо підключення подано у файлі
«Інструкція Classroom»
З додатковими питаннями звертаємось до деканату факультету публічного
управління та адміністрування: 048-705-97-32, oridu_dekanatdu@ukr.net
Група 1-6 – Бойко Тетяна Павлівна, 0679553135 (Viber), boykotp1@gmail.com
Група 7-12 – Матоніс Ольга Іванівна, 0930238142 (Viber), matonis.olga@gmail.com
Декан факультету – Куспляк Ігор Сергійович, 095-770-34-39 (Viber), 093 745 40 09,
kusplyak@ukr.net
3. Лекції для всіх груп будуть відбуватись на платформі ZOOM.
Посилання одне на всі дні лекцій:
https://us06web.zoom.us/j/83365812203?pwd=ajZJQnFmcGdlU3N4RE1Kb1FqbT
ZrUT09
Ідентифікатор конференції: 833 6581 2203, код доступу: qbxm7J
УВАГА! Всі здобувачі при підключені до конференції спочатку попадають в зал
очікування, а вже потім адміністратор приєднає до лекції.
Для ідентифікації вас адміністратором ви повинні в акаунті ZOOM вказати своє
ПІБ (з ініціалами) та № групи. Наприклад, Бабенко В.В., 7
Зверніть увагу, перша лекція «Глобальне врядування та забезпечення національної
безпеки» розпочинається 18.10.2021 о 10.00

4. Практичні заняття будуть відпрацьовуватись в Google Classroom за допомогою
відео сервісу Google Meet відповідно до розкладу.
Для кожної групи коди доступу до курсів буде розміщено в «Путівнику» в понеділок
18.10.2021 о 19.00.
Посилання на Google Meet будете отримувати в Google Classroom дисциплін.
5. Загальні збори відбудуться відповідно до розкладу 20.10.2021 на платформі ZOOM.
Початок о 8.30. Явка обов’язкова!
6. На час сесії студенти оформлюють навчальну відпустку за місцем роботи
відповідно до довідки-виклика на сесію.
Довідку-виклик після завершення сесії можна отримати в інституті або Новою
поштою (за власний рахунок).
7. Студенти, які навчаються за державним замовленням (бюджет) надають скановану
довідку з місця роботи на e-mail: dovidka.oridy@gmail.com.
Довідка з місця роботи повинна містити інформацію про віднесення посади, яку
займає здобувач вищої освіти, до відповідної категорії, підкатегорії, рангу з
обов’язковим зазначенням реєстраційного номеру, дати та печаткою
установи/організації .
8. Також просимо заповнити форму за посиланням:
https://forms.gle/U4o3yfHHkK9GuLc77
Інформація, яку ви надасте в цій формі, буде використовуватись виключно для
комунікації працівників деканату зі здобувачами вищої освіти. Деканат не буде
передавати інформацію про вас третім особам.
9. 21-23 жовтня за окремим графіком (у вечірній час) з кожною групою будуть
проведені он лайн збори. Ближче познайомимось, визначимось зі старостою групи
та інші організаційні питання
Впевнений, що спільно у нас все вийде. Але прохання, вчасно виконувати всі дії
та завдання. Вас більше 400 осіб, а спеціалістів деканату всього 2.
Звертайтесь – і вони вам допоможуть та проконсультують, але більшість
інформації ви будете отримувати в Путівнику, так що заходимо на нього
щодня і по декілька раз)

