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Усім кафедрам університету перевірити наявність доступу до
кафедральних електронних поштових скриньок(список e-mail подано
нижче). На ці пошти надіслано тестове повідомлення, на яке слід
відповісти листом в довільній формі. На ці скриньки кафедри
отримуватимуть повідомлення про відеоконференції з ректором та
розпорядження.
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