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ВСТУП
Навчальна дисципліна спрямована на вивчення особливостей організації
та проведення моніторингу стану основ і фундаментів об’єктів підвищеної
небезпеки.
Дисципліна передбачає засвоєння майбутніми фахівцями знань та
придбання навичок, необхідних для прийняття технічно вірних й економічно
обґрунтованих рішень при оцінці впливу будівельного і експлуатаційного
процесу на об'єкти підвищеної небезпеки та контролі характеру і
інтенсивності протікання деформаційних процесів, небезпечних для об'єктів
підвищеної небезпеки. Розглядаються приклади небезпечних процесів та
прийняття рішень з охорони об'єктів підвищеної небезпеки.
Міждисциплінарні зв'язки: вивчення дисципліни «Моніторинг стану
об’єктів підвищеної небезпеки» опирається на знаннях, що одержані
студентами при вивченні фізичних, хімічних та біологічних навчальних
дисциплін, а знання, одержані з навчальної дисципліни є підґрунтям для
вивчення професіонально-орієнтованих дисциплін екологічного напрямку.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Основна мета вивчення дисципліни «Моніторинг стану об’єктів
підвищеної небезпеки» є оволодіння глибокими знаннями, формування у
майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування
теоретичних знань та практичних навичок щодо проведення моніторингу
об’єктів підвищеної небезпеки, отримання даних про поточний стан об’єктів
підвищеної небезпеки та актуалізація інформації, що міститься у базі даних
Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів для запобігання
надзвичайним ситуаціям та мінімізації їх наслідків.
Завданням

дисципліни

є

оволодіння

загальними

принципами

моніторингу стану основ та фундаментів об'єктів підвищеної небезпеки.
Розвити вміння і знання майбутніх фахівців для застосування алгоритму дій у

разі виявлення аварійних ситуацій. Формування навичок в розробці завдань
щодо усунення та попередження відхилень, що перевищують передбачені в
проекті.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, 4 кредити
ECTS.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Навчальна

дисципліна

"Моніторинг

стану об’єктів

підвищеної

небезпеки" призначена для студентів 3-го курсу денної та заочної форми
навчання вищих навчальних закладів. Ця навчальна дисципліна є
складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів
за напрямом підготовки 263 "Охорона праці" галузі знань 26 "Цивільна
безпека" і належить до циклу дисциплін вільного вибору студента
профільної підготовки.
Дані методичні вказівки встановлюють повний обсяг самостійної
роботи студента при вивченні дисципліни, метою якої є: теоретична та
практична підготовка фахівців для служби охорони праці підприємств,
установ, об'єднань,

галузей та органів державної виконавчої влади із

вивченням основних положень моніторингу стану об’єктів підвищеної
небезпеки.
2. САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО
МАТЕРІАЛУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МОНІТОРИНГ
СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ"
Тема 1. Сутність, об’єкт, предмет, методи моніторингу.
Тема 2. Положення про моніторинг потенційно небезпечних об'єктів.
Тема 3. Моніторинг як система оцінювання і прогнозування на майбутнє
стану об’єктів підвищеної небезпеки.
Тема 4. Інформаційна підсистема моніторингу стану потенційно
небезпечних об'єктів. Її головні принципи.
Тема 5. Регламент моніторингу потенційно небезпечних об'єктів (ПНО).
Його розробка.
Тема 6. Організація взаємодії суб'єктів моніторингу ПНО.
Тема 7. Методологічне та метрологічне забезпечення моніторингу ПНО.
Тема 8. Порядок ведення моніторингу.

Тема 9. Вимоги до систем моніторингу.
Тема 10. Технічні вимоги до комплексних систем моніторингу
технологічного обладнання. Методи контролю. Вимірювані параметри і
методи їх аналізу
Після вивчення тем теоретичного матеріалу, які винесені на
самостійне опрацювання з навчальної дисципліни "Моніторинг стану
об’єктів підвищеної небезпеки" студенти повинні написати курсову роботу.
3. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота з дисципліни «Моніторинг стану об’єктів підвищеної
небезпеки» є важливою складовою фахової підготовки студентів і спрямована
на

формування

інструментальний

у

студентів

вмінь

і

лабораторний

проводити

контроль

на

спостереження
об’єктах

та

підвищеної

небезпеки, впливу на нього зовнішніх факторів.
Курсова робота виконується 14-м шрифтом Times New Roman через
1,5 інтервал (формат А4) за варіантами.
Приклад оформлення титульного аркуша наведено в додатку А.
Зміст включає в себе всі назви складових частин курсової роботи:
вступ, найменування розділів, підрозділів і пунктів (при необхідності)
основної частини, висновки, список джерел інформації.
Текст курсової роботи повинен відображати основний зміст теми,
включаючи такі аспекти, як об’єкт (предмет), мета, методи, результати
дослідження.
При написанні курсової роботи по тексту необхідно вказувати
посилання на джерела інформації в квадратних дужках.
Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 20 сторінок.
Короткий тематичний план:
- Область застосування моніторингу стану основ та фундаментів
об'єктів підвищеної небезпеки;

- моніторинг при будівництві та експлуатації підземних споруд;
- загальні правила проведення моніторингу основ та фундаментів
об'єктів підвищеної небезпеки;
- короткий огляд застосовуваних систем та приборів моніторингу;
- технічне обстеження основ і фундаментів;
- визначення технічного стану та ступеня зносу фундаментів;
- загальні вимоги до проектування та розробки автоматизованих
стаціонарних систем моніторингу технічного стану.
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