
Вас вітає доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки 

Полукаров Олексій.Ігорович. Я відповідаю за теоретичну частину (лекції), поточний 

контроль і підсумкову атестацію (залік) з дисципліни «Охорона праці та цивільний 

захист» (ОПЦЗ). 

Освітній процес з 01 вересня 2021/2022 н.р. для УСІХ курсів, крім першого курсу 

бакалаврів, починається в ЗМІШАНОМУ режимі навчання, який передбачає поєднання 

очного та дистанційного режимів навчання. Зокрема лекції з дисципліни 

проводитимуться у ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі! 

   
Викладання дисципліни у дистанційному режимі здійснюватиметься  на базі 

платформи дистанційного навчання "Сікорський" (Moodle).  
Одночасно за розкладом лекцій будуть проводитись відео конференції в ZOOM, під 

час яких надаватиметься методична і організаційна допомога з питань досягнення мети 

вивчення дисципліни, поточного і підсумкового контролю результатів засвоєння 

дисципліни (в основному методом тестування). На першу пару за розкладом мають увійти 

всі студенти через відео конференцію ZOOM (потрібно завчасно встановити безкоштовну 

програму, зареєструвавшись під власним ім’ям, та перевірити працездатність).  

Щотижнево: Oleksii Polukarov приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

Тема: Охорона праці та цивільний захист (лекції) для гр. ПК-81, ПГ-81, ПГ-п91, ПБ-81, 

ПБ-82, ПБ-п91 

Время: 2 сент. 2021 12:30 PM Киев 

        Раз в неделю в Чтв, 18 событие(й) 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88381726338?pwd=czU2Znl1NlRMNGtmbGNrYUpvamxXU

T09 

Идентификатор конференции: 883 8172 6338 

Код доступа: C3jzig 

 

 Тема: "Охорона праці та цивільний захист" (Лекція) Для гр. ПМ-81, ПО-81,  ПО-

п91, ПА-81, ПВ-81, ПН-81 

Время: 7 сент. 2021 12:30 PM Киев 

        Раз в неделю в Вт, 18 событие(й) 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87088271174?pwd=SWlHQXh0cTY5RUdSM2Z0Y3haOGd5

UT09 

Код доступа: 5wayUa Идентификатор конференции: 870 8827 1174 

 

 Запрошення з активними кодами доступу будуть додатково надіслані на пошту 

групи через систему Електронний кампус і на любі інші скриньки або запропоновані 

канали зв’язку, включаючи Вайбер і Телеграм. 

Під час першої відео конференції будуть викладені усі основні організаційні і 

методичні положення, процедури і порядок дистанційного вивчення дисципліни 

https://us02web.zoom.us/j/88381726338?pwd=czU2Znl1NlRMNGtmbGNrYUpvamxXUT09
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Назви курсів в Moodle: 

1- "Охорона праці та цивільний захист для ПБФ (Полукаров О.І.)" , 

https://do.ipo.kpi.ua/course/index.php?categoryid=35      Лекції, атестація, залік            

2- "Охорона праці та цивільний захист (ст. викладач Качинська Наталія 

Федорівна)", Практичні і лабораторні роботи  
  
УВАГА!!! Протягом перших двох тижнів навчання всі студенти повинні подбати  про 

зарахування на курс, наявність або отримання своїх логінів та паролів для входу в Moodle 

за адресою https://do.ipo.kpi.ua/course/index.php?categoryid=35   
Зворотний зв'язок здійснюватиметься через: 
- повідомлення в Кампусі, 
- листування (Polukarov.Oleksiy@lll.kpi.ua), 
- за розкладом у відеоконференції ZOOM 

- за бажанням у відповідних групах в Вайбере, Телеграм тощо 
  

Процедура зарахування на курс: 
- раніше зареєстрованих у Moodle студентів під індексом глобальної групи викладачі 

груповими списками зараховують на свій курс; 

- від студентів, зареєстрованих поза індексом групи ПН-81 і ПО-п91 (наприклад 

через воєнну кафедру або іншим чином) необхідно отримати інформацію про логін 

та електронну пошту за формою таблиці в XL   

Логін Пошта 
Коротка 
назва 
курсу1 

  Пошта 1 oxpr_po 

  Пошта 2 oxpr_po 

 Пошта 3 oxpr_po 

 Пошта N oxpr_po 

  
  

- студенти, які взагаліі не мають реєстрації  у Moodle, повинні внести відповідну 

інформацію у таблицю в XL (староста організовує і надсилає мені) 

Без порожніх рядків. Шифр групи та факультета повинен бути навпроти кожного студента 
 

Фак-
т 

Шифр 
групи 

Прізвище  Ім'я та По батькові Пошта 
Коротка 
назва 
курсу1 

ПБФ ПН-81 Прізвище 1 Ім'я та По батькові 1 Пошта 1 oxpr_po 

ПБФ ПН-81 Прізвище 2 Ім'я та По батькові 2 Пошта 2 oxpr_po 

ПБФ ПН-81 Прізвище N Ім'я та По батькові N Пошта N oxpr_po 

 У зв’язку з цім прошу старост надіслати на мою пошту свої електронні адреси для 

відправки форми таблиц в XL  для їх заповнення у разі потреби. 
Відповідальність за вчасну передачу й нерозголошення стороннім особам паролів 

покладається на старост груп (або їх заступників). 
  Прошу старост груп (або їх заступників) до 1 вересня 2021 року надіслати мені 

листа (Polukarov.Oleksiy @lll.kpi.ua) з групової скриньки, вказавши: 
- шифр групи, - своє прізвище, ім'я, по-батькові (бажано з номером телефону) 
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-та з метою зберігання таємності інформації вказати адресу особистої скриньки для 

отримання логінів та паролів своїх одногрупників. 
Прошу протягом першого тижня вересня організувати доступ всіх студентів до 

наших курсів, розташованих  на платформі "Сікорський" (Moodle) й підійти відповідально 

до всіх організаційних моментів, викладених вище. 
 Сподіваюсь на плідну співпрацю. 

До зустрічі в ефірі відео конференції. 


