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 ВСТУП 

Навчальна дисципліна  Інженерно-геологічне моделювання є складовою 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань «Природничі науки» з 
напряму підготовки 040103 «Геологія».   

Дана дисципліна за вибором студента блоку «гідрогеологія та інженерна 
геологія». 

Викладається у 8 семестрі 4 курсу бакалавратури в обсязі – 144 год. 
(4 кредити ECTS) зокрема: лекції – 56 год., лабораторні – 28 год., самостійна 
робота – 60 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 
контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом в письмово-усній 
формі. 

Мета дисципліни – надати базові знання для кваліфікованого вивчення 
закономірностей розвитку і поширення процесів і явищ, котрі відбуваються у 
геологічному середовищі і можуть посилювати несприятливий вплив при 
зведенні будівель і споруд, шляхом їх моделювання і прогнозування. 

Завдання –  підготувати фахівця до розробки оптимальних заходів по 
забезпеченню стабілізації поверхневої частини земної кори, як середовища 
життя і діяльності людини.  

Предмет вивчення - включає в себе: ознайомлення і визначення основних 
завдань і цілей моделювання і прогнозів, етапів проведення моделювання і 
прогнозів, класифікаційних ознак і методів прогнозів, а також вирішення 
конкретних завдань по запобіганню небезпечних наслідків інженерно-
геологічних процесів, раціонального використання та охорони довкілля.  

Структура навчальної дисципліни: навчальна дисципліна складається з 
двох модулів. Перший модуль складається з восьми тем. Кожна тема 
викладається за одну лекцію. Другий модуль складаються  з восьми тем, кожна 
тема викладається за одну лекцію.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
-  основні принципи теорії інженерно-геологічне моделювання; 
-  основні завдання і ціль моделювання і прогнозів; 
-  етапи проведення моделювання і прогнозів; 
-  зміст термінів «прогнозування», «моделювання», «інженерно-геологічна 

реконструкція», «діагноз»; 
-  класифікаційні ознаки інженерно-геологічних прогнозів; 
-  методи інженерно-геологічних прогнозів.   

вміти:  
- використовувати теоретичні знання про закономірності формування    
     інженерно-геологічних умов при вишукуваннях в регіонах  України; 
- піддавати аналізу й оцінці конкретні дані про інженерно-геологічні умови  
     території для проведення моделювання і прогнозу; 



-   оцінювати вплив будь-якого фактору геологічне середовище і навпаки; 
-   застосовувати знання про класифікаційні ознаки прогнозів для побудови  
    досліджуваної моделі; 
-   самостійно приймати рішення щодо достовірності отриманих  
    результатів прогнозування; 
- проводити верифікацію та синтез  прогнозних моделей і відповідних  
     результатів. 

 
Місце дисципліни - дисципліна є складовою циклу професійної та 

практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
блоку «гідрогеологія та інженерна геологія».  

  
Зв’язок з іншими дисциплінами: для опанування навчальної дисципліни 

будуть необхідні знання з «Фізики», «Математики», «Інформаційних 
технологій», «Картографії», «Методики інженерно-геологічних вишукувань», 
«Ґрунтознавства», «Механіки ґрунтів», «Регіональної інженерної геології», 
«Інженерної геодинаміки», «Гідрогеології». Знання з навчальної дисципліни 
„Інженерно-геологічне моделювання” будуть корисними для написання 
кваліфікаційних робіт та в майбутній професійній діяльності.  



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1- 3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4-5.    
Обов’язковим для допуску до іспиту є виконання  лабораторних робіт. 

(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю:  
ЗМ1 ЗМ2  

Min. – 10 балів Max. – 30 балів Min. – 10 балів Max. – 30 балів 
Модульна  контрольна 
робота 1  10 30   
Модульна контрольна 
робота 2   10 30 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів,  не допускаються до іспиту і вважаються 
такими, що не виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом на 
семестр з дисципліни «Інженерно-геологічне моделювання». 

 У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 
жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Іспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  
Шкала відповідності  

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 
90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

 
  



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 
Змістовний  модуль 1. Мета, основні завдання і принципи моделювання 

 
Тема1. Предмет навчальної дисципліни «Інженерно-геологічне 

моделювання». Прогноз як сфера діяльності інженерів-геологів (6 год.) 
  Більшість конкретних інженерно-геологічних досліджень виконується для 

прогнозу результатів дії сучасних геологічних процесів, що мають інженерне 
значення ( зсуви, ерозія, просідання, тощо ). Цей прогноз складає важливу сферу 
діяльності інженерів-геологів. І головною проблемою інженерної геодинаміки є 
кількісний прогноз екзогенних та ендогенних геологічних та інженерно-
геологічних процесів у просторі, у часі, та по їх інтенсивності з метою 
попередження виникнення або зменшення несприятливого впливу цих процесів. 
 
Тема 2. Приклади визначень прогнозів. Умови достовірності 
прогнозів. Основні завдання  моделювання і прогнозів  ( 9 год.) 
         Головним завданням інженерно-геологічного прогнозу і моделювання є 
передбачення поведінки інженерно-геологічної системи «спорудагеологічне 
середовище». Крім конкретних розрахунків (осідання, просідання, стійкості 
схилів та укосів, тощо) використовуються інші прийоми прогнозування: 
природно-історичний аналіз, натурне і лабораторне моделювання, аналіз 
існуючого досвіду будівництва, тощо  
 
Тема 3. Етапи проведення моделювання і прогнозів. Напрямки у 
розвитку прогнозування  ( 6 год.)  

Звичайно немає готових рецептів для кожного конкретного прогнозу. При 
складанні будь-якого прогнозу застосовуються деякі загальні прийоми у 
поєднанні з окремими специфічними, які враховують особливості об’єкта. 
     В процесі складання прогнозу дослідник послідовно здійснює шість етапів: 
формулювання завдання;  дослідження об’єкта;  вибір методу прогнозування; 
 розробка прогнозів; верифікація (перевірка результатів); синтез (співставлення) 
прогнозних моделей і відповідних результатів. 
 
Тема 4. Зміст термінів «прогнозування», «моделювання», «інженерно-
геологічна реконструкція», «діагноз» (9 год.) 

Інженерно-геологічними прогнозами називаються передбачення не 
спостережуваних станів і властивостей інженерно-геологічних систем будь-
якого масштабу: від локального до глобального. В задачі прогнозів входить 
вивчення стану минулого (інженерно-геологічна реконструкція), сучасного 
(інженерно-геологічний діагноз) і майбутнього (власне інженерно-геологічний 
прогноз). 
 
Тема 5. Людина як суб’єкт та об’єкт моделювання. Логічні рівні взаємовідносин 
людей (7 год.)  

Різноманітні аспекти прогностичних дій людини є предметом спеціальних 
досліджень біологів, психологів, кібернетиків. В ході еволюції органічного світу 

 



проявляється  ( особливо чітко у людини) здібність відображати майбутні, ще не 
здійснені події, яка розвивалась на базі вміння людини абстрагувати, 
узагальнювати та синтезувати інформацію. Накопичуючи досвід, людина здібна 
з певною достовірністю передбачати, прогнозувати, упереджено відображати 
дійсність. 
 
Тема 6. Класифікаційні ознаки прогнозів: розміри системи, час дії  
прогнозу, спосіб відображення прогнозу, відношення до розмірів 
системи прогнозів (10 год.)  

В загальній прогностиці аналізується типізація прогнозів, що склалася в 
різних наукових напрямах. Пристосовуючи існуючі класифікації типів 
прогнозів до геологічних наук і використовуючи паралельний спосіб 
класифікації, доцільно угрупувати основні типи прогнозів за десятьма ознаками. 
Угруповування прогнозів потрібне для того, щоб інженер-геолог міг чітко 
сформулювати вимоги до прогнозу, а також здійснити вибір методів аналізу та 
прогнозування змін об’єктів. 
 
Тема 7. Класифікаційні ознаки прогнозів: джерела інформації, 
точність прогнозу, характер прогнозу, напрям прогнозу (6 год.)  

Прогноз будується на основі аналізу джерел інформації: випереджаючої 
досвід (апріорної) та тої, що накопичується з досвідом (апостеріорної), 
відомостей та повідомлень про інженерно-геологічну систему. Ця інформація 
може бути основана цілком на дослідному (емпіричному) матеріалі, зібрана в 
процесі досліджень самої прогнозованої системи, на її основі виконуються 
емпіричні прогнози. Інші прогнози — теоретичні — отримують з деяких 
теоретичних уявлень, які узагальнюють конкретні спостереження на іншій, 
крупнішій системі. 
 
Тема 8. Класифікаційні ознаки прогнозів: взаємообумовленість 
елементів прогнозу, поведінка подій прогнозу (9 год.)  
        При вивченні інженерно-геологічних систем, як і  будь-яких інших, необхідно 
враховувати взаємообумовленість елементів прогнозу (процесів, явищ, 
утворень), що тісно пов’язані між собою. Але є і елементи, не пов’язані або 
віддалено пов’язані з іншими елементами і безпосередньо не впливаючі на 
результат дії головного процесу. 
 
Змістовий модуль 2.  Методи прогнозів, що застосовуються в практиці 
інженерно-геологічних досліджень 
 
Тема 9. Методи прогнозів: картування територій, класифікація об’єктів 
прогнозу (11 год.)  
     Застосування загальнонаукових методів прогнозування в інженерній геології 
має деяку специфіку. Доцільно розрізняти наступні випадки прогнозування, які 
здійснюються в процесі картування територій: на основі аналізу й синтезу 
факторів і умов; на основі класифікацій, нормативів, експертних висновків; по 



аналогіях; по екстраполяціях; на основі натурного, логічного й математичного 
моделювання. Кожний метод прогнозу дозволяє отримати якісні та кількісні 
оцінки прогнозованих властивостей.  

 
Тема 10. Методи прогнозів: використання знань та досвіду експертів, 

розробка нормативів (8 год.)  
У багатьох галузях науки і техніки нормативи використовуються для 

прогнозу невідомих властивостей об'єкту. Нормативи виконують, крім свого 
основного призначення - стандартизації визначень, термінів, послідовності дій 
в розрахунках і проектуванні, також і деякі прогнозні функції. Так, для 
попередніх розрахунків ґрунтових основ, а також для остаточних розрахунків 
основ будівель і споруд II і III класи допускається визначати нормативні 
і розрахункові значення міцносних і деформаційних характеристик грунтів за 
їх фізичними характеристиками. 

 Нормативи, як правило, містять узагальнений досвід, накопичений в 
певній області. Створення системи нормативів в проектуванні і дослідженнях є 
досягненням  науки. Тенденція, що намітилася, разом з універсальними 
нормами створювати також і уточнені регіональні норми, дозволяє знижувати 
витрати на дослідження.  
 
Тема 11. Методи прогнозів: екстраполяція, інтерполяція (11 год.)  

В  інженерній геології як один із засобів кількісного прогнозу широко 
використовується екстраполяція та інтерполяція.  Як відомо, екстраполяцією 
називають процедуру встановлення значення функції  f(x) в точці хі, що 
знаходяться поза інтервалом (хo – хn).. Екстраполяція завжди пов'язана з 
можливістю помилки, оскільки прогнозисту невідома «межа» дії функції f(x). 
Проте, екстраполяція є одним   із поширених прогнозів.  
 Накопичений геологами емпіричний досвід показує, що багато геологічних 
процесів добре апроксимується деякими кривими. Так, процеси, що 
уповільнюються  в часі кількісно відображаються експоненціальними та 
параболічними функціями. 
 
Тема 12. Визначення напруженого стану ґрунтової основи до і після 
спорудження будівель на різних фундаментах (8 год.)  

Напружений стан ґрунтового масиву формується під впливом 
сукупної дії стискаючих напружень від власної ваги грунту, стискаючих 
напружень від рівномірно розподілених навантажень та дією стискаючих 
напружень від зосереджених навантажень. 

Для прогнозу поведінки ґрунтової основи споруди необхідно 
змоделювати зміну її напруженого стану після будівництва споруди на 
стрічкових фундаментах ( коли до стискаючих напружень від власної ваги 
ґрунту додаються  стискаючі напруження від рівномірно розподілених 
навантажень) і після будівництва поблизу додаткової споруди, напруження 
від якої можна розглядати, як зосереджене. 



Тема 13. Визначення величини можливих водопритоків до колодязів, траншей 
та котлованів. Оцінка стійкості схилів і укосів в умовах природного і 
техногенного підтоплення (11 год.)  

Досвідчений інженер-геолог відрізняється тим, що він не тільки відчуває, 
що підземні води якось впливають на склад, властивості і напружений стан 
ґрунтової основи, але тим, що може змоделювати будь-яку інженерно-
геологічну ситуацію і виконати розрахунки (наприклад оцінитика стійкость 
схилів і укосів в умовах     природного і техногенного підтоплення)  і прогноз її 
змін з використання знань динаміки підземних вод. 

Розв'язання задач з динаміки підземних вод базується на фундаментальних 
законах їх руху в ґрунтах (фільтрації), а саме: на законах Дарсі - для ламінарного 
та Шезі-Краснопольского - для турбулентного руху підземних вод.  
 
Тема 14. Оцінка стійкості утримуючих конструкцій. Визначення стійкості 
підпірних стінок до і після підтоплення схилів (8 год.)  
      Розрахунок запасу стійкості підпірної стінки на зсув є обов’язковим етапом 
її проектування.  З огляду на те, що підпірна стінка є спорудою, що утримує 
грунтові маси укосів і схилів від руйнування, вона сама повинна мати необхідну 
здатність надійно протистояти постійному тиску грунтової засипки і не 
втрачати стійкості на зсув по грунтовій основі. Така стійкість гравітаційних 
підпірних стінок забезпечується за рахунок їх значною власної сили тяжіння.  
         Із схеми оцінки стійкості такої стінки на плоский зсув видно,що активною 
силою, яка здатна викликати зсув стінки, є сила бічного тиску aE1 , що діє з боку 
верхньої засипки. У загальному випадку її вектор діє під кутом до поверхні 
стінки з-за наявності кута тертя  між  грунтом і стінкою. Слід зазначити, що 
горизонтальне положення aE1  є найменш вигідним для даних умов розрахунку 
та нехтування кутом йде в запас стійкості, а тому не є небезпечним.  
 
Тема 15. Визначення величини осідання грунтових основ для різних варіантів 
фундаментів будівель. Визначення розрахункового опору грунтової основи  
(10 год.) 

Під  дією  навантажень  у  грунтових  основах  відбуваються  деформації,  
зовнішнім проявом  яких  є  осідання,  горизонтальні  зміщення  та  крени  
будівель. Рівномірні  вертикальні переміщення  не  спричиняють  появу  у  
будівлях  додаткових  напружень  і  тому  не  є  небезпечними  для  їх  міцності. 
Але  частіше  переміщення  будівель  відбувається  нерівномірно,  що 
спричинює  появу  тріщин  і  навіть  їх  руйнування  під  дією  додаткових  
напружень. 
 
Тема 16. Оцінка стійкості схилів методами Маслова-Берера і 
Шахунянца  (11 год.) 

Метод  „горизонтальних  сил”  дає  можливість  оцінювати  стійкість  
схилів  при  будь-яких  поверхнях  ковзання  і  рекомендується  нормативними  



документами  для  розрахунків  зсувів  з  фіксованою  поверхнею  ковзання,  в  
тому  числі    при  зсуванні  поверхневих  відкладів  по  корінним. Суть  методу   

 полягає  у  визначенні  активного  тиску  в  межах  i - того  блоку  як  на  
підпірну  стінку  з  вертикальним  ребром  та  поверхнею  ковзання  цього  
блоку,  нахиленою  до  горизонту  під  кутом і . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Кількість годин  
№ 

п/п 

 
НАЗВА  ТЕМИ Лекції Лабор. 

робота
Самост. 
робота 

Змістовий модуль 1.   Мета, основні завдання і принципи моделювання  

1 Тема 1.Предмет навчальної дисципліни «Інженерно-геологічне 
моделювання». Прогноз як сфера діяльності інженерів-геологів. 3  3 

2 Тема 2.Приклади визначень прогнозів. Умови достовірності 
прогнозів. Основні завдання  моделювання і прогнозів. 3 3 3 

3 Тема 3.Етапи проведення моделювання і прогнозів. 
Напрямки у розвитку прогнозування. 3  3 

4 Тема 4.Зміст термінів «прогнозування», «моделювання», 
«інженерно-геологічна реконструкція», «діагноз». 3 3 3 

5 Тема 5.Людина як суб’єкт та об’єкт моделювання. 
Логічні рівні взаємовідносин людей. 3  4 

6 
Тема 6.Класифікаційні ознаки прогнозів: розміри системи, час дії 
прогнозу, спосіб відображення прогнозу, відношення до розмірів 
системи прогнозів. 

3 3 4 

7 Тема 7.Класифікаційні ознаки прогнозів: джерела інформації, 
точність прогнозу, характер прогнозу, напрям прогнозу. 3  3 

8 Тема 8.Класифікаційні ознаки прогнозів: взаємообумовленість 
елементів прогнозу, поведінка подій прогнозу. 3 3 3 

 Модульна контрольна робота   2 
Змістовий модуль 2.  Методи прогнозів, що застосовуються в практиці інженерно-

геологічних досліджень  
9 Тема 9.Методи прогнозів: картування територій, класифікація 

об’єктів прогнозу. 4 3 4 

10 
Тема 10.Методи прогнозів: використання знань та досвіду 
експертів, розробка нормативів. 4  4 

11 Тема 11.Методи прогнозів: екстраполяція, інтерполяція. 4 3 4 

12 Тема 12.Визначення напруженого стану грунтової основи до і 
після спорудження будівель на різних фундаментах. 4  4 

13 
Тема 13.Визначення величини можливих водопритоків до 
колодязів, траншей та котлованів. Оцінка стійкості схилів і укосів 
в умовах природного і техногенного підтоплення. 

4 3 4 

14 Тема 14.Оцінка стійкості утримуючих конструкцій. Визначення 
стійкості підпірних стінок до і після підтоплення схилів. 4  4 

15 
Тема 15.Визначення величини осідання ґрунтових основ для 
різних варіантів фундаментів будівель. Визначення 
розрахункового опору грунтової основи. 

4 3 3 

16 
Тема 16.Оцінка стійкості схилів методами  
Маслова-Берера і Шахунянца. 4 4 3 

 Модульна контрольна робота   2 
 Іспит     
 Всього   56 28 60 
 
Загальний обсяг _144_ год., в тому числі: 
Лекції – 56 год. 
Лабораторні роботи – 28 год. 
Самостійна робота -  60 год. 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.   Мета, основні завдання і принципи моделювання  
  

ТЕМА 1. Предмет навчальної дисципліни «Інженерно-геологічне 
моделювання». Прогноз як сфера діяльності інженерів-геологів (3 год.). 
 
Лекція 1. Предмет навчальної дисципліни «Інженерно-геологічне 
моделювання». Прогноз як сфера діяльності інженерів-геологів – 3 години..  
План лекції:  
         -   загальні задачі і методи прогнозування   
         -  прогноз реакції геологічного середовища на інженерну діяльність  
 

Більшість конкретних інженерно-геологічних досліджень виконується для 
прогнозу результатів дії сучасних геологічних процесів, що мають інженерне 
значення ( зсуви, ерозія, просідання, тощо ). Цей прогноз складає важливу сферу 
діяльності інженерів-геологів. І головною проблемою інженерної геодинаміки є 
кількісний прогноз екзогенних та ендогенних геологічних та інженерно-
геологічних процесів у просторі, у часі, та по їх інтенсивності з метою 
попередження виникнення або зменшення несприятливого впливу цих процесів. 

При вивченні навчальної дисципліни «інженерно-геологічне моделювання» 
передбачається розглянути загальні задачі і методи прогнозування, теорії 
геологічної подібності, методи моделювання, методи прогнозу і розрахунку 
результатів дії окремих процесів і явищ. При використанні комплексу методів 
передбачення поведінки інженерно-геологічної системи «споруда-геологічне 
середовище» реалізується основний принцип прогнозів, тобто поєднання 
(сполучення) природно-історичного аналізу і математичних методів. 

Прогнози в інженерній геології виконуються для різних цілей: 
- обгрунтування проектів будівництва споруд; 
- обгрунтування природоохоронних заходів; 
- складання проектів розробки корисних копалин; 
- складання програм інженерно-геологічних досліджень; 
- складання програм інженерно-геологічних вишукувань. 
Прогноз відрізняється від плану тим, що часто має ймовірносний характер і 

може бути багатоваріантним. А план – це керівництво до дії, він завжди 
одноваріантний. Плани складаються на основі прогнозів, і відповідно, науково 
обгрунтовані прогнози є основою планування, вони випереджують вкладання 
планів. Прогнозування – це процес складання прогнозів. 

Прогнози мають певні загальні риси: 
- в момент складання прогнозів неможливо визначити їх достовірність; 
- основою для прогнозу є інформація про минулий і сучасний стан 

системи;  
- кожному досліднику мають бути відомі способи перевірки результатів, 

отриманих за використаним методом. 
Інженер-геолог досліджує складні багатофакторні змінні у часі і просторі 

системи «геологічне середовище   інженерна діяльність людини». Елементи 
цієї системи взаємодіють в умовах оберненого зв’язку. Наприклад: додаткове 



навантаження від будівлі спричиняє осідання грунтів, зміну термального 
режиму, вологості грунтів, рівня ґрунтових вод та інших характеристик 
геологічного середовища. В свою чергу, всі ці зміни впливають на стійкість 
будівлі, визначають конструктивні особливості, тип, розміри і глибину 
закладання фундаментів. 

На сьогодні інженер-геолог вивчає і прогнозує реакцію геологічного 
середовища на інженерну діяльність, а інженер-будівельник проектує саме цю 
діяльність. Необхідна більш тісна взаємодія людей цих професій. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.)  
1. Предмет навчальної дисципліни «Інженерно-геологічне моделювання».  
2. Прогноз як сфера діяльності інженерів-геологів 

 
Контрольні  запитання : 

1. Предмет навчальної дисципліни «Інженерно-геологічне моделювання». 
2. Відмінності плану і прогнозу. 
3. Методологічна основа інженерно-геологічного моделювання.  
4. Основна мета прогнозів в інженерній геології. 
5.Характер взаємодії елементів системи «геологічне середовище інженерна 
діяльність людини».  

 
Література:  

1. Бондарик Г.К.Общая теория инженерной геологии.– Москва,1981. 
2. Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно- геологической 
практике. Недра. Москва, 1977 
3. Розовский Л.Б.,Зелинский И.П. Инженерно-геологические прогнозы и 
моделирование. Вища школа, Киев-Одесса, 1987. 

 
  

ТЕМА 2. Приклади визначень прогнозів. Умови достовірності 
прогнозів. Основні завдання моделювання і прогнозів  (3 год.). 

 
Лекція 2. Приклади визначень прогнозів. Умови достовірності 
прогнозів. Основні завдання моделювання і прогнозів -3 години. 
План лекції:  
         -   Умови достовірності прогнозів  
         -    Основні завдання моделювання і прогнозів 
 

Головними завданнями будь-якої науки прийнято вважати опис, пояснення 
та науково обґрунтоване передбачення поведінки досліджуваних об’єктів, тому 
на певному етапі розвитку науки стають актуальними проблеми прогнозування. 

В літературі можна зустріти багато визначень понять «прогноз» та 
«прогнозування». Наприклад: прогноз – це висловлювання, яке займає місце 
висновку відносно невідомого, але реально можливого явища; або розпізнання 



поведінки системи у часі в умовах природного життя (чи існування), або при 
заданих керівних діях, впливах. 

Тут прогноз розглядається як гіпотеза про невідомі стани та властивості 
системи. При цьому «прогноз» не обмежується тільки передбаченнями 
майбутнього стану системи, але й включає оцінку невідомого в сучасному 
(«діагноз»), і якщо потрібно, у минулому («реконструкція») стані системи. 

Умовою достовірності прогнозу є наукове обгрунтування, що передбачає: 
- врахування всіх найважливіших факторів та умов; 
- відповідність сучасному теоретичному рівню; 
- характеристику за допомогою не тільки якісних, але і кількісних оцінок. 
Така достовірність досягається при широкому застосуванні різноманітних 

видів моделювання. 
Головним завданням інженерно-геологічного прогнозу і моделювання є 

передбачення поведінки інженерно-геологічної системи «спорудагеологічне 
середовище». Крім конкретних розрахунків (осідання, просідання, стійкості 
схилів та укосів, тощо) використовуються інші прийоми прогнозування: 
природно-історичний аналіз, натурне і лабораторне моделювання, аналіз 
існуючого досвіду будівництва, тощо. 

Весь арсенал методів інженерно-геологічних досліджень, в тому числі 
методів моделювання і прогнозування використовується для досягнення однієї 
цілі – знаходження оптимального рішення при проектуванні і впровадженні 
певних інженерно-геологічних заходів з врахуванням раціонального 
використання та охорони геологічного середовища. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.)  

1. Приклади визначень прогнозів.  
2. Умови достовірності прогнозів.  
3. Основні завдання  моделювання і прогнозів.  

 
Контрольні  запитання : 

1. Наведіть відомі вам приклади визначень прогнозів.  
2. Поняття  про  умови достовірності прогнозів.  
3. Шляхи досягнення достовірності прогнозів.  
4. Головне завданням інженерно-геологічного прогнозу і моделювання. 
5. Головна ціль при використанні всього арсеналу методів інженерно-
геологічних досліджень.   

 
Література:   

1. Добров Э.М. Механика грунтов, Academia, Москва, 2008 
2. Розовский Л.Б.,Зелинский И.П. Инженерно-геологические прогнозы и 
моделирование. Вища школа, Киев-Одесса, 1987. 
3. Шмельтер Я.,Дацко М. Метод конечных элементов в статике сооружений. 
Стройиздат, Москва,1986. 

 
  



Лабораторна робота №1 (3 год.) 
Тема  

Визначення величини напруження в ґрунтовій основі 
під дією різних навантажень  

План 
1. Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань.  
2. Виконання роботи.  
3. Висновки. 

 
ТЕМА 3. Етапи проведення моделювання і прогнозів.  
                Напрямки у розвитку прогнозування  (3 год.). 

 
Лекція  3. Етапи проведення моделювання і прогнозів. Напрямки у розвитку            
прогнозування. – 3 години. 
План лекції:  
         -  Етапи проведення моделювання і прогнозів   
         -   Напрямки у розвитку  прогнозування   
 
При проведенні інженерно-геологічного моделювання виконуються наступні 
етапи: 

1. ознайомлення з основними положеннями інженерно-геологічного 
прогнозування; 

2. ознайомлення з основними методами та способами прогнозування; 
3. ознайомлення з основними поняттями («аналогія», «подібність», 

«модель», тощо); 
4. ознайомлення з рекомендаціями по застосуванню натурного 

моделювання в інженерно-геологічних дослідженнях; 
5. ознайомлення з принципами і прийомами практичного застосування 

теорії розмірності, подібності, тощо при інженерно-геологічних 
дослідженнях; 

6. ознайомлення з основними лабораторними методами моделювання; 
7. ознайомлення з основними математичними, логічними і графічними 

методами моделювання. 
Зараз розвиваються два напрямки в інженерно-геологічному прогнозуванні: 
- перший напрямок полягає в узагальненні власного досвіду 

прогнозування в інженерній геології, виробленні методик складання 
прогнозів в певних галузях інженерно-геологічних досліджень; 

- другий напрямок передбачає застосування ідеї загального прогнозування 
при вирішенні різноманітних інженерно-геологічних завдань (метод 
кінцевих елементів, тощо). 

Звичайно немає готових рецептів для кожного конкретного прогнозу. При 
складанні будь-якого прогнозу застосовуються деякі загальні прийоми у 
поєднанні з окремими специфічними, які враховують особливості об’єкта. 

В процесі складання прогнозу дослідник послідовно здійснює шість етапів: 
1. формулювання завдання; 



2. дослідження об’єкта; 
3. вибір методу прогнозування; 
4. розробка прогнозів; 
5. верифікація (перевірка результатів); 
6. синтез (співставлення) прогнозних моделей і відповідних результатів. 
 

Завдання для самостійної роботи ( 3 год.) 
1. Етапи проведення моделювання і прогнозів.  
2. Напрямки у розвитку прогнозування.    

 
Контрольні  запитання : 

1. Характеристика підготовчих етапів моделювання. 
2. Характеристика основних етапів моделювання. 
3. Характеристика завершальних етапів моделювання. 
4. Основні напрямки в інженерно-геологічному прогнозуванні.  
5. Основні етапи здійснення прогнозів.  

 
Література:  

1. Иванов П.Л. Грунты  и  основания  гидротехнических   сооружений. Высшая  
школа, Москва,1991  
2. Розовский Л.Б.,Зелинский И.П. Инженерно-геологические прогнозы и 
моделирование. Вища школа, Киев-Одесса, 1987. 
 3. Фадеев А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике. Недра, Москва,1987 
4. Швец В.Б., Гинзбург Л.К.,Гольдштейн В.М.,  Справочник по механике и 
динамике грунтов, Киев, Будівельник, 1987. 
5. Шмельтер Я.,Дацко М. Метод конечных элементов в статике сооружений. 
Стройиздат, Москва,1986. 

 
  
ТЕМА 4. Зміст термінів «прогнозування», «моделювання», 

«інженерно-геологічна реконструкція», «діагноз» (3 год.). 
 
Лекція 4. Зміст термінів «прогнозування», «моделювання»,  
«інженерно-геологічна реконструкція», «діагноз». - 3 години. 
План лекції:  
         -  Зміст термінів «прогнозування», «моделювання» 
         - Зміст терміну «діагноз»  

 
Інженерно-геологічними прогнозами називаються передбачення не 

спостережуваних станів і властивостей інженерно-геологічних систем будь-
якого масштабу: від локального до глобального. В задачі прогнозів входить 
вивчення стану минулого (інженерно-геологічна реконструкція), сучасного 
(інженерно-геологічний діагноз) і майбутнього (власне інженерно-геологічний 
прогноз). 



Інженерно-геологічні реконструкції виконуються з метою відновлення тих 
різноманітних геологічних умов, факторів, процесів, що привели до утворення 
сучасної інженерно-геологічної обстановки в зоні впливу будівлі чи споруди. 

Ці реконструкції дозволяють встановити загальні закономірності в 
просторовій зміні складу і властивостей порід. Це дозволяє провести 
районування території, визначити кращі ділянки для будівництва і вдеяких 
випадках можуть бути основою для прогнозів на майбутнє. 

Інженерно-геологічний діагноз являє собою оцінку властивостей і стану 
масиву гірських порід на основі аналізу геологічного середовища в аспекті 
взаємодії із запроектованими спорудами. Спираючись на інженерно-геологічні 
реконструкції  та вивчення геологічного середовища інженер-геолог діагностує, 
наприклад, нестійкий стан схилу, наявність карстових пустот, тощо. 

Потім він складає перелік можливих процесів, прояв яких слід очікувати в 
результаті будівництва (зсуви, просідання, тощо). 

Якісна та кількісна оцінка цих процесів і є завданням власне інженерно-
геологічного прогнозування, тобто інженерно-геологічний прогноз полягає у 
передбаченні поведінки, майбутнього стану системи «спорудагеологічне 
середовище». 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.) 
1. Зміст термінів «прогнозування», «моделювання». 
2.Зміст термінів «інженерно-геологічна реконструкція», «діагноз». 

 
Контрольні  запитання : 

1. Основні завдання інженерно-геологічного прогнозу. 
2  Основні завдання інженерно-геологічної «інженерно-геологічної 
реконструкції».   
3. Основні завдання інженерно-геологічного «діагнозу».  
4. Що є спільним і відмінним у  інженерно-геологічної реконструкції і прогнозі?   
5. Що є спільним і відмінним у  діагнозі і прогнозі?  

 
Література:  

1. Бондарик Г.К.Общая теория инженерной геологии.– Москва,1981. 
2. Иванов П.Л. Грунты  и  основания  гидротехнических   сооружений. Высшая  
школа, Москва,1991  
3. Цытович Н.А.  Механика  грунтов. – М. : Высшая  школа, 1983 

 
   

Лабораторна робота №2 (3 год.) 
Тема 

Визначення величини стискаючих напруження в дослідних точках ґрунтової 
основи під  дією  місцевого  рівномірно  розподіленого  навантаження  методом   

кутових  точок в межах щільної забудови. 
План 

1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань.  



2.Виконання роботи.  
3.Висновки. 

 
ТЕМА 5. Людина як суб’єкт та об’єкт моделювання. 

Логічні рівні взаємовідносин людей. (3 год.). 
 

Лекція 5. Людина як суб’єкт та об’єкт моделювання. 
Логічні рівні взаємовідносин людей.  – 3 години.  
План лекції:  
         -   Людина як суб’єкт та об’єкт моделювання   
         -   Логічні рівні взаємовідносин людей   

 Різноманітні аспекти прогностичних дій людини є предметом спеціальних 
досліджень біологів, психологів, кібернетиків. В ході еволюції органічного світу 
проявляється  ( особливо чітко у людини) здібність відображати майбутні, ще не 
здійснені події, яка розвивалась на базі вміння людини абстрагувати, 
узагальнювати та синтезувати інформацію. Накопичуючи досвід, людина здібна 
з певною достовірністю передбачати, прогнозувати, упереджено відображати 
дійсність. 

Ми будуємо відносини на різних рівнях. Знання таких рівнів дуже корисне 
для досягнення взаєморозуміння і особистих змін. 

Перший рівень - навколишнє середовище (де і коли). Навколишнє 
середовище - це місце, де ми знаходимося, і люди, з якими ми співпрацюємо. Ви 
напевно чули такий вираз: «Бути в потрібному місці в потрібний час». Люди 
пов'язують свій успіх з оточуючим їх середовищем. На цьому рівні обставини, 
що поділяються породжують взаєморозуміння. 

Другий рівень - поведінка (що). Це рівень специфічної, свідомої дії: те, що 
ми робимо. Наша поведінка спрямоване на досягнення мети, хоча це не завжди 
вона буває ясною навіть нам самим. Ми можемо бажати змінити поведінку,  
стати більш врівноваженими. Але іноді змінити небажану поведінку буває дуже 
важко, оскільки вона дуже тісно пов'язане з іншими рівнями. 

Третій рівень - здатності (як). Це рівень навичок, поведінки, що 
повторюються настільки часто, що його можна вважати постійним, 
автоматичним і звичним. До даного рівня відносяться і розумові стратегії і 
фізичні навички. У кожного з нас є величезний набір вроджених і придбаних 
навичок . Якщо людина вважає свій успіх результатом щасливого випадку, вона 
описує його лише на рівні поведінки, не думаючи про повторювану 
наполегливість, не кажучи вже про здібності. 

Четвертий рівень - переконання і цінності (чому). Це те, що ми вважаємо 
істинним і важливим для себе. Переконання і цінності направляють наше життя 
в бажаному напрямку. Вони одночасно діють як дозволи та заборони. Чи є якісь 
навички, котрими вам хотілося б опанувати, але ви вважаєте це неможливим? 
Поки ви вірите в те, що не можете оволодіти якоюсь навичкою, вам це й не 
вдасться. А  чи існує навичка, якою вам потрібно опанувати, але ви не вважаєте 
її важливою? До тих пір, поки ви не станете цінити її, ваша мотивація не стане 
досить сильною для оволодіння цією навичкою. 



П'ятий рівень - ідентичність (хто). Вам, напевне, доводилося чути, як люди 
кажуть: «Просто я - не така людина». Тут мова йде про ідентичність, про 
сприйняття самого себе, про свої  ключові переконання і цінності, які 
визначають людину як особистість. Ідентичність дуже стійка, хоча кожному 
цілком під силу будувати, розвивати і змінювати її.  

І нарешті, шостий рівень - духовний. Це ваш зв'язок з іншими, з тим, що 
вище вашої ідентичності, почуття спільності з людством, всесвітом. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  

1. Людина як суб’єкт та об’єкт моделювання. 
2.Логічні рівні взаємовідносин людей. 

 
Контрольні  запитання : 

1. Людина як  предмет спеціальних досліджень біологів, психологів, 
кібернетиків. 
2. Характеристика першого рівня відносин людей.  
3. Характеристика другого і третього рівнів відносин людей.   
4. Характеристика четвертого і п’ятого рівнів відносин людей.  
5. Характеристика шостого рівня відносин людей.   

 
             Література:  
1. Костюченко М.М.., Шабатин В.С. Гідрогеологія та  інженерна геологія. –К., 
КНУ, 2005. 
2. Чернишев С. Н. и др. Задачи и упражнения по инженерной  геологии, 
Высшая  школа, Москва,2001.  
 

  
ТЕМА 6. Класифікаційні ознаки прогнозів: розміри системи, час 
дії прогнозу, спосіб відображення прогнозу, відношення до 
розмірів системи прогнозів .  (3 год.). 

 
Лекція 6.  Класифікаційні ознаки прогнозів: розміри системи, час 
дії прогнозу, спосіб відображення прогнозу, відношення до розмірів 
системи прогнозів – 3 години.  
План лекції:  
-   Класифікаційні ознаки прогнозів: розміри системи, час дії  прогнозу  
 -   Класифікаційні ознаки прогнозів: спосіб відображення прогнозу, 

відношення до розмірів системи прогнозів   
 

В загальній прогностиці аналізується типізація прогнозів, що склалася в 
різних наукових напрямах. Пристосовуючи існуючі класифікації типів 
прогнозів до геологічних наук і використовуючи паралельний спосіб 
класифікації, доцільно угрупувати основні типи прогнозів за десятьма ознаками. 
Угруповування прогнозів потрібне для того, щоб інженер-геолог міг чітко 



сформулювати вимоги до прогнозу, а також здійснити вибір методів аналізу та 
прогнозування змін об’єктів. 

Розміри системи «споруда – геологічне середовище» визначають характер 
прямих і обернених зв’язків, різноманіття досліджуваних характеристик. 
Наприклад, прогнози покращання міцносних властивостей грунтів приїх 
силікатизації, випалюванні, цементації, що стосуються незначних об’ємів 
грунту ( 1 – 10 м куб.), називаються мікролокальними. Передбачення взаємодії 
зосереджених навантажень (окремий блок, колона) з об’ємами грунтів в межах 
зони впливу (10 – 100 м куб.), що вимагає детального вивчення змін 
властивостей грунтів у вертикальному перерізі є сублокальним прогнозом. 

Значно поширені локальні прогнози, що виконуються для обмежених 
територій, в межах яких здійснюються взаємодії масивів грунтів в зоні впливу 
споруди із самими спорудами. Інженерно-геологічні прогнози умов роботи 
окремих житлових будинків, корпусів цехів, насосних станцій, тощо   -  є 
прикладами локальних прогнозів. Розміри майданчиків можуть бути різними, 
але загальним для локальних прогнозів є те,  що в них вирішується просторова 
задача про взаємодію окремого цілісного будівельного об’єкту з масивами порід 
в зоні його впливу. 

В регіональних прогнозах передбачаються умови та результати взаємодії 
крупних комплексів споруд та будівельних заходів з геологічним середовищем 
регіонів, територій. Загальна площа останніх значно перевищує площі 
розташованих там будівельних об’єктів.  

Глобальні інженерно-геологічні прогнози необхідні для вивчення та 
передбачення прямих і обернених зв’язків у системі «господарська та інженерна 
діяльності людини - геологічне середовище». 

Приступаючи до прогнозу, інженер-геолог повинен внести обмеження 
не тільки у просторі, але й у часі. Оскільки мова йде про систему, одним з 
елементі якої  є споруда, то, здавалося б , термін існування або амортизації 
споруди (в багатьох випадках 25—50 років) повинен визначити і термін дії 
інженерно-геологічних прогнозів. Однак часто необхідно прогнозувати 
поведінку систем на  коротші терміни терміни або на терміни, що  
перевищують період амортизації.  Наприклад,  переробка берегів деяких 
водосховищ прогнозувалася послідовно на терміни 2, 5, 10, 15, 25 років і 
відповідно з цими строками виконувалося поетапне відселення із небезпечної 
зони. Але для цього ж процесу важливо знати розміри практично остаточної 
переробки (через 50—100 років), щоб не вести нове будівництво в потенційно 
небезпечній прибережній смузі. 

Для інженерної геології короткостроковий  прогноз розраховується на 
строк до 10 років  від початку будівництва. В цей період в основному 
завершується процес осідання споруд, побудованих на дисперсних грунтах, 
найбільш інтенсивно протікають затухаючі у часі геодинамічні процеси. Цей  
строк, як правило, перевищує будівельний період. Способи перевірки та 
реалізації таких прогнозів достатньо зрозумілі. 

До середньострокових прогнозів відносяться прогнози на час амортизації 
споруди (25—50 років). Вони потрібні для того, щоб своєчасно врахувати 



окремі несприятливі наслідки будівництва,  запроектувати та реалізувати 
захисні заходи. 

Довгострокові прогнози охоплюють відрізки часу, протягом яких 
суттєво не змінюється геологічне середовище та рівень будівельної техніки. 
Так, можна припустити, що в найближчі 50 років зведення пальових 
фундаментів і технічна меліорація грунтів ще не витіснять  повністю 
використання  природних грунтових основ. В зв’язку з цим традиційний 
набір видів інженерно-геологічних досліджень не зникне, а буде 
поліпшуватися. 

Крім того, за пропозицією Г. К. Бондарика треба виділяти безвідносні до 
часу прогнози, строк дії яких малий, або сама подія має малу повторюваність 
(землетрус або селевий потік з повторюваністю один раз в 1000 років). 
Необхідність таких прогнозів пов'язана з тим, що рідкісна подія може 
проявитися в будь-який період часу й, відповідно, необхідна розумна 
профілактика, що і робиться в антисейсмічному й протиселевому 
будівництві. 

За способом вираження прогнози поділяються на якісні, кількісні і 
змішані. 

В якісних (описальних) прогнозах відсутні прогнозні величини. Їх замінюють 
змістовні оцінки, нечітко окреслені поняття, які дають уявлення про характер 
очікуваного процесу і його размірах: наприклад, «крупний зсув делювію по 
корінним породам», «суффозія значних розмірів». 

В кількісних прогнозах величини (результати дії процесу) виражені в 
кількісних оцінках. В змішаних інженерно-геологічних прогнозах присутні як 
якісні так і кількісні оцінки. При розширенні масштабів простору і часу, 
переході від локальних короткострокових прогнозів до средньо- і 
довгострокових регіональним кількісні прогнози і розрахунки все частіше 
заміняються якісними. 

У прогнозуванні враховується відношення до розмірів системи. Прогноз, 
що відноситься до всієї системи «споруда - геологічне середовище», 
називається прогнозом загальної поведінки системи на відміну від прогнозу 
поведінки окремих її елементів. Для кожної підсистеми можна дати прогноз 
її поведінки у часі. 

Розподіл системи на підсистеми може бути виконаний за різними 
критеріями. Для цього часто використовується попередньо проведене 
інженерно-геологічне районування. Тоді елементами системи будуть 
слугувати ієрархічно пов’язані між собою таксони, наприклад регіони, області, 
райони, підрайони, ділянки. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). 
1. Класифікаційні ознаки прогнозів: розміри системи, час дії прогнозу. 
2.Класифікаційні ознаки прогнозів: спосіб відображення прогнозу, відношення 
до розмірів системи прогнозів. 

Контрольні  запитання : 
    1.Характеристика  обєктів прогнозу за ознакою розмірів системи.  



    2. Характеристика обєктів прогнозу за ознакою часу дії прогнозу.   
    3. Характеристика обєктів прогнозу за ознакою спосібу відображення 
прогнозу.  
    4. Характеристика обєктів прогнозу за ознакою відношення до 
       розмірів системи прогнозів. 
    5. Критерії розподілу системи «споруда – геологічне середовище» на підсистеми.  

 
Література:  

1. Бондарик Г.К.Общая теория инженерной геологии.– Москва,1981. 
2. Розовский Л.Б., Зелинский И.П. Инженерно-геологические прогнозы и 
моделирование. Вища школа, Киев-Одесса, 1987. 
        

Лабораторна робота №3 (3 год.) 
Тема  

Визначення величини притоку грунтових вод до досконалого колодязя.  
План 

1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань.  
2.Виконання роботи.  
3.Висновки. 

 
ТЕМА 7. Класифікаційні ознаки прогнозів: джерела інформації, точність 
прогнозу, характер прогнозу, напрям прогнозу (3 год.). 

 
Лекція 7. Класифікаційні ознаки прогнозів: джерела інформації, 
точність прогнозу, характер прогнозу, напрям прогнозу – 3 години.  
План лекції:  
         -   Класифікаційні ознаки прогнозів: джерела інформації, 
точність прогнозу   
         -   Класифікаційні ознаки прогнозів: характер прогнозу, напрям 
прогнозу  
  

Прогноз будується на основі аналізу джерел інформації: випереджаючої 
досвід (апріорної) та тої, що накопичується з досвідом (апостеріорної), 
відомостей та повідомлень про інженерно-геологічну систему. Ця інформація 
може бути основана цілком на дослідному (емпіричному) матеріалі, зібрана в 
процесі досліджень самої прогнозованої системи, на її основі виконуються 
емпіричні прогнози. Інші прогнози — теоретичні — отримують з деяких 
теоретичних уявлень, які узагальнюють конкретні спостереження на іншій, 
крупнішій системі. 

 Так,  палеогеографічні реконструкції і теоретичний аналіз темпів наступу моря 
на сушу у Чорному морі привели до прогнозу, що невелика  дельтово - 
акумулятивна тераса мису Піцунда буде розмита в найближче століття на 
величину 50-150 м. 



Точність прогнозу встановлюється прогнозистом. В прогнозах-розрахунках 
точність визначається запитами практики. Наприклад, прогноз осідання 
житлового будинку виконується з точністю «до сантиметра» (прогноз з 
точністю «до міліметра» був би занадто точним, з точністю «до дециметра» — 
занадто грубим). 

Якісні прогнози або прогнози, що не мають виміру («відбудеться зсув»), можут 
доповнюватися орієнтовними оцінками типу «орієнтовно в найближчі 5 
років», «із ймовірністю 0,7», «в межах площі 20 км2». В таких випадках 
прогнози називаються  орієнтовними. 

За характером кількісні  прогнози можуть бути детермінованими, якщо вони 
використовують функціональні залежності, або ймовірнісними, якщо вони 
виражені у вигляді статистичних залежностей. 

Якісні прогнози, якщо вони основані на строгому аналізі причинно-наслідкових 
зв’язків, також можуть бути названі детермінованими. Наприклад, 
ствердження про те, що «зсув відбудеться, якщо буде розмита тераса в основі 
схилу»,  є детермінованим прогнозом. Детермінізація тут обумовлена 
впевненістю прогнозиста в тому, що тільки природний контрфорс у вигляді 
тераси утримує схил від зсуву.  

І тільки нові споруди можуть порушити цю впевненість і перетворити прогноз 
в такий, яким він частіше всього геології і є,— ймовірнісним та 
багатоваріантним. 
         За своєю направленістю прогнози можуть бути перспективними, 
ретроспективними, констатуючими  в залежності від звертання дослідника до 
майбутнього, минулого чи теперішнього часу. Всі ці види прогнозів є своєрідними 
категоріями передбачення, і як  правило,  в  прогнозах   на   майбутнє 
поєднуються, а інколи вони мають самостійне значення.  
 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).  

1. Класифікаційні ознаки прогнозів: джерела інформації, точність прогнозу, 
2. Класифікаційні ознаки прогнозів:  характер прогнозу, напрям прогнозу. 

Контрольні  запитання : 
1. Характеристика  об’єктів прогнозу за ознакою джерел інформації. 
2. Характеристика  об’єктів прогнозу за ознакою точності прогнозу. 
3. Характеристика  об’єктів прогнозу за ознакою характеру прогнозу. 
4. Характеристика  об’єктів прогнозу за ознакою направленості прогнозу. 
5. Вирішальні класифікаційні ознаки прогнозів. 
 

Література:  
1. Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно- геологической 
практике. Недра. Москва, 1977 
2. Розовский Л.Б.,Зелинский И.П. Инженерно-геологические прогнозы и 
моделирование. Вища школа, Киев-Одесса, 1987. 
3. Шмельтер Я., Дацко М. Метод конечных элементов в статике сооружений. 
Стройиздат, Москва,1986. 



ТЕМА 8.  Класифікаційні ознаки прогнозів: взаємообумовленість 
елементів прогнозу, поведінка подій прогнозу (3 год.). 

 
Лекція 8.  Класифікаційні ознаки прогнозів: взаємообумовленість 
елементів прогнозу, поведінка подій прогнозу – 3 години. 
План лекції:  
         -Класифікаційні ознаки прогнозів: взаємообумовленість 
елементів прогнозу   
         - Класифікаційні ознаки прогнозів: поведінка подій прогнозу 

При вивченні інженерно-геологічних систем, як і  будь-яких інших, необхідно 
враховувати взаємообумовленість елементів прогнозу (процесів, явищ, 
утворень), що тісно пов’язані між собою. Але є і елементи, не пов’язані або 
віддалено пов’язані з іншими елементами і безпосередньо не впливаючі на 
результат дії головного процесу. Так, при переробці берегів, складених лесо-
видними непросідними грунтами, основним процесом є розмив хвилями і течіями з 
повтором наступних циклів: утворення хвильоприбійної ниші—обвалення — 
розмив обвалених мас — утворення нової ниші. 

 В той же час деформації просідання лесів в цих умовах незначні і складають 
сантиметри за цикл обвалення порівняно з  метрами розмиву берегів під дією 
хвиль. Тут  процеси абразії і  просідання практично не зв’язані між собою й 
взаємно не обумолені, деформації просідання берегів є другорядним процесом. 

 В інших умовах, наприклад, на малих водосховищах, складених лесовими 
просідними грунтами, абразія і просідання наче міняються місцями. Основним 
процесом стає просідання і  розмокання лесів, а другорядним  — абразія. Прогнози 
абразії й просідання в розглянутих двох випадках будуть незв’язаними. 

Виділення процесів і властивостей в інженерно-геологічних системах, які є 
взаємозв’язаними та взаємообумовленими, і вирішальним чином впливають на 
прогнозну величину — одна з основних складностей у прогнозах. 

Процеси й явища, що діють в інженерно-геологічній системі «споруда-
геологічне середовище», можуть бути змінними безперервно протягом часу дії 
прогнозу (наприклад, ущільнення грунтів під вагою будівлі і власною вагою). 

 При наявності динамічних навантажень та зволоження ці  процеси мають 
дискретний прояв періодичного або аперіодичного характеру. Відповідно і 
прогнози будуть відрізнятися для безперервних та для дискретних подій. 
Прогнозні величини в таких прогнозах будуть змінними у часі. 

Окрему групу складають прогнози кінцевих результатів окремого процесу. Їх 
застосовують в системах, що досягають певної стабільності відразу ж після 
завершення події в результаті певного процесу. Наприклад, «кінцеве» осідання 
фундаментів, об’єм обвальних мас в одному циклі обрушення. 

Приведена типізація прогнозів в інженерній геології вказує на багатогранність 
творчого акту передбачення. Значення типізації полягає і  в тому, що вона 
допомfгає інженеру-геологу визначити мету прогнозу, при якому враховуються всі 
класифікаційні ознаки, але основну інформацію визначають перші три таксони 
(порядки). Наприклад, вказавши, що прогноз буде якісним, локальним, 



короткостроковим, ми виділяємо ті ознаки, від яких частіше всього залежить вибір 
найважливішого елемента прогнозу — методу (способу) його  виконання. 

 
Завдання для самостійної роботи ( 3 год.). 
1. Класифікаційна ознака прогнозів: взаємообумовленість елементів прогнозу.  
2. Класифікаційна ознака прогнозів: поведінка подій прогнозу. 

 
Контрольні  запитання : 

 1. Характеристика  обєктів прогнозу за ознакою взаємообумовленості елементів 
прогнозу. 

 2. Приклади взаємообумовленості елементів інженерно-геологічних систем 
 3. Характеристика  обєктів прогнозу за ознакою поведінки подій прогнозу 
 4. Приклади змінності елементів інженерно-геологічних систем протягом часу 

дії прогнозу.  
 5. Вирішальні класифікаційні ознаки прогнозів. 

 
Література:  

1. Бондарик Г.К.Общая теория инженерной геологии.– Москва,1981. 
2. Розовский Л.Б., Зелинский И.П. Инженерно-геологические прогнозы и 
моделирование. Вища школа, Киев-Одесса, 1987. 

  
Лабораторна робота №4 (3 год.) 

Тема  
Визначення величини притоку грунтових вод до досконалогої траншеї. 

План 
1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань.  
2.Виконання роботи.  
3.Висновки. 

  
Контрольні запитання до змістового модуля 1 

 
1 Предмет навчальної дисципліни «Інженерно-геологічне моделювання» (ІГМ). 
2 Прогноз як сфера діяльності інженерів-геологів. 
3 Умови достовірності прогнозів. 
4 Основні завдання і ціль моделювання і прогнозів. 
5 Етапи проведення моделювання і прогнозів. 
6 Напрямки у розвитку прогнозування. 
7 Зміст термінів «прогнозування», «моделювання». 
8 Зміст терміну «інженерно-геологічна реконструкція». 
9 Зміст терміну «діагноз». 
10 Приклади визначень прогнозів. 
11 Людина як об’єкт моделювання. 
12 Логічні рівні взаємовідносин людей. 
13 Класифікаційні ознаки прогнозів. Розміри системи. Час дії прогнозу 



14 Класифікаційні ознаки прогнозів. Спосіб відображення прогнозу. 
Відношення до розмірів системи прогнозів. 
15 Класифікаційні ознаки прогнозів. Джерела інформації.  
Точність прогнозу. 
16 Класифікаційні ознаки прогнозів. Характер прогнозу. Напрям прогнозу. 
17 Класифікаційні ознаки прогнозів. Взаємообумовленість елементів прогнозу. 
Поведінка подій прогнозу. 
 
Рекомендована література до модуля 1 
  
1.Бондарик Г.К.Общая теория инженерной геологии.– Москва,1981. 
2.Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно- геологической 
практике. Недра. Москва, 1977 
3.Добров Э.М. Механика грунтов, Academia, Москва,2008  
4. Иванов П.Л. Грунты  и  основания  гидротехнических   сооружений. Высшая  
школа, Москва,1991  
5. Костюченко М.М.., Шабатин В.С. Гідрогеологія та  інженерна геологія. –К., 
КНУ, 2005. 
6. Маслов Н.Н. Основы  инженерной  геологии  и  механики  грунтов.- М.: 
Высшая  школа, 1982. 
7. Розовский Л.Б.,Зелинский И.П. Инженерно-геологические прогнозы и 
моделирование. Вища школа, Киев-Одесса, 1987. 
8. Фадеев А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике. Недра, Москва,1987 
9. Цытович Н.А.  Механика  грунтов. – М. : Высшая  школа, 198 3 
10. Чернишев С. Н. и др. Задачи и упражнения по инженерной  геологии, 
Высшая  школа, Москва,2001.  
11. Швец В.Б., Гинзбург Л.К.,Гольдштейн В.М.,  Справочник по механике и 
динамике грунтов, Киев, Будівельник, 1987. 
12. Шмельтер Я.,Дацко М. Метод конечных элементов в статике сооружений. 
Стройиздат, Москва,1986. 
  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  Методи прогнозів, що застосовуються в 
практиці інженерно-геологічних досліджень  

  
ТЕМА 9. Методи прогнозів: картування територій, класифікація 
об’єктів прогнозу   (4 год.).  
Лекція 9. Методи прогнозів: картування територій, класифікація 
об’єктів прогнозу – 4 години 
План лекції:  
         - картування територій   
         - класифікація об’єктів прогнозу 
 Застосування загальнонаукових методів прогнозування в інженерній геології 
має деяку специфіку. Доцільно розрізняти наступні випадки прогнозування, які 
здійснюються в процесі картування територій: на основі аналізу й синтезу 



факторів і умов; на основі класифікацій, нормативів, експертних висновків; по 
аналогіях; по екстраполяціях; на основі натурного, логічного й математичного 
моделювання. Кожний метод прогнозу дозволяє отримати якісні та кількісні 
оцінки прогнозованих властивостей.  

 Картування територій - один з найпоширеніших і специфічних методів 
якісного прогнозу в геології. Геологічна, геоморфологічна, гідрогеологічна, 
інженерно-геологічна зйомка й наступне складання відповідних карт включає 
ряд прогнозних дій. Кожна зйомка складається з описання складу й властивостей 
порід, процесів й інших характеристик у відносно невеликій кількості пунктів - 
відслоненнях, свердловинах, точках спостережень. Інтерполяція (перенесення) 
цих даних на суміжні площі є однією з форм якісного прогнозу. Виділення на 
карті узагальнюючої інформації - інженерно-геологічних регіонів, областей і 
районів, введення меж між ними рівносильне прогнозу певних властивостей і 
характеристик для конкретних територій. Нарешті, зйомка території може бути 
підставою  прогнозу дії сучасних геологічних процесів на майбутнє, якщо під 
час зйомки виявлені наслідки  цих процесів - селів, зсувів,обвалів, карсту, 
суфозії, просідання тощо. 

 Отже, в самому розподілі території за комплексом ознак, який складає 
сутність картування, містяться елементи прогнозу. Віднесення тієї або іншої 
ділянки до таксона, описаного в легенді карти, рівнозначно для цієї ділянки 
прогнозу деяких цілком певних властивостей і станів. По суті, будь-яка 
інженерно-геологічна карта є в тій чи іншій мірі прогнозною картою, прогноз 
(оцінку) невідомих властивостей території. 

Загальний метод інженерної геології полягає в поєднанні природно-
історичного аналізу з кількісними методами, основою якого є аналіз і синтез 
чинників і умов, що визначають склад, будову і властивості геологічного 
середовища. Природно-історичний аналіз, який називають також 
теоретичним аналізом, потрібен для опису, пояснення геологічного 
середовища. Він нерідко може дати прогноз розвитку середовища. 

  Аналіз взаємодії чинників і умов спирається про однієї сторони, на 
прямі спостереження, з іншою - на ерудицію і досвід дослідника, його 
інтуїцію, уміння будувати і аналізувати гіпотези, припущення, застосовувати 
аналогії. При цьому прогнозист широко використовує метод індуктивних 
висновків (від емпіричного вивчення конкретного явища до формування 
понять, узагальнень, та до їх застосування в прогнозі), чи метод дедуктивних 
висновків (від абстрактних знань про окремі сторони явищ до знання 
об'єкту і використання загального знання для прогнозу). 

 Класифікація - встановлення приналежності об'єкту прогнозу 
(території, явища, процесу, геологічного утворення) до наперед виділеного і 
охарактеризованого фіксованими ознаками класу. Класифікація може бути 
використана для прогностичних дій. Наприклад, віднесення конкретного 
зсуву до зсувів типу видавлювання означає, що на даний схил 
розповсюджується ряд характеристик, властивих цим зсувам (пластична 
течія порід слабкого шару в основі схилу, розвиток деформації зверху вниз). 



Відповідно можуть прогнозуватися інші, відомі для всієї групи або класу 
характеристики – величина зміщення зсуву, тривалість циклу і т.д. 

Недоліком прогнозів по класифікаціях є те, що вони можуть 
використовувати і недосконалі класифікації. Крім того, нерідко є труднощі в 
розпізнаванні приналежності до класу. Проте, проста техніка використання 
класифікацій для прогнозів примушує удаватися до ним у багатьох випадках 
прогнозування на різних стадіях досліджень. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год. ).  

1. Метод прогнозів: картування територій. 
2. Метод прогнозів:  класифікація об’єктів прогнозу.  

 
Контрольні  запитання : 

1.Характеристика процесу картування територій, як методу прогнозу. 
2. Наведіть приклади картування територій для прогнозування. 
3.Характеристика процесу класифікації об’єктів, як методу прогнозу. 
4. Наведіть приклади класифікації об’єктів для прогнозування. 
5. Вирішальний метод прогнозу. 

 
Література:  

1. Бондарик Г.К.Общая теория инженерной геологии.– Москва,1981. 
2. Костюченко М.М.., Шабатин В.С. Гідрогеологія та  інженерна геологія. –К., 
3. Розовский Л.Б.,Зелинский И.П. Инженерно-геологические прогнозы и 
моделирование. Вища школа, Киев-Одесса, 1987. 

 
 

Лабораторна робота №5 (3 год.) 
Тема  

Визначення величини притоку грунтових вод до досконалого котловану. 
  

План 
1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань.  
2.Виконання роботи. 
3.Висновки. 
 

ТЕМА 10.  Методи прогнозів: використання знань та досвіду 
експертів, розробка нормативів (4 год.). 
 
Лекція 10. Методи прогнозів: використання знань та досвіду 
експертів, розробка нормативів -  4 години 
План лекції:  
         - використання знань та досвіду експертів   
         - розробка нормативів  
 



У багатьох галузях науки і техніки нормативи використовуються для 
прогнозу невідомих властивостей об'єкту. Нормативи виконують, крім свого 
основного призначення - стандартизації визначень, термінів, послідовності дій 
в розрахунках і проектуванні, також і деякі прогнозні функції. Так, для 
попередніх розрахунків ґрунтових основ, а також для остаточних розрахунків 
основ будівель і споруд II і III класи допускається визначати нормативні 
і розрахункові значення міцносних і деформаційних характеристик грунтів за 
їх фізичними характеристиками. 

 Нормативи, як правило, містять узагальнений досвід, накопичений в 
певній області. Створення системи нормативів в проектуванні і дослідженнях є 
досягненням  науки. Тенденція, що намітилася, разом з універсальними 
нормами створювати також і уточнені регіональні норми, дозволяє знижувати 
витрати на дослідження.  

Використання нормативів для прогнозів в методологічному плані означає 
використання методу аналогій для цих же цілей. Отже, всі труднощі, які 
виникають при застосуванні аналогій, - небезпека застосування помилкових 
аналогій, необхідність доказу схожості істотних рис порівнюваних об'єктів, - є 
і при використанні нормативів. Офіційний характер норм не знімає 
відповідальності з прогнозиста, якщо норми застосовані необгрунтовано. 

 Деякі автори відносять прогнози експертів, засновані не тільки на знанні 
закономірностей, але і на інтуїції, до категорії ненаукових. Тим часом, в 
проектуванні будівництва, як і в багатьох інших галузей природознавства, 
економіки, техніка, експертні висновки широко застосовуються як метод 
прогнозу. По суті, досвідчений інженер-геолог завжди виступає одночасно і як 
експерт, і як учасник проектування споруд. При оцінці і прогнозі поведінки 
складних динамічних інженерно-геологічних, систем важко обійтися без 
деякої частки інтуїції, у формуванні якої беруть участь і знання, і власний 
досвід, і чудова властивість людського мозку випереджено відображати 
дійсність. Але в будь-якій експертизі однієї інтуїції мало. 

 Та частина прогнозу, яка заснована на знаннях і досвіді експерта, складає 
сутність описаних тут прогнозів. Найчастіше вони застосовуються при 
рішенні наступних типових задач. 
 1. Вибір найкращого варіанту розташування будівельних них об'єктів 
(майданчики   заводу,   основних   споруд гідровузла, міста, траси дороги) в 
перед проектну стадію і після виконання досліджень. Визначення переліку 
очікуваних  процесів і  явищ,    їх   техніко-економічна  оцінка  і узгодження 
із задумами проектантів   на стадії   техніко-економічного   обгрунтування 
(ТЕО). 
2.Визначення природоохоронних заходів в регіональних прогнозах. 
3. Експертиза крупних проектів, програм досліджень, ефективності  
реалізованих заходів.  
4. Діагноз   інженерно-геологічних   причин   аварій споруд. 
5. Розробка нормативів і технічних умов, основаних на особистому досвіді і 
інтуїції експертів. 



 Перші чотири завдання розраховані використання досвіду і знань 
експерта, і у меншій мірі - на його інтуїцію. З цієї причини для експертизи 
запрошується часто один, рідко декілька фахівців. Загальна вимога до 
підбору експертів може бути сформульована так: експерт повинен володіти 
досвідом і знаннями в деякій спеціальній області кращими, ніж ті особи, які 
обґрунтовували і розробляли проект або ухвалювали по ньому відповідальні 
рішення. 

 При вирішенні п'ятої задачі грань між досвідом, знаннями і інтуїцією 
стирається. Деякі рішення нормативного характеру ґрунтуються головним 
чином на інтуїції експертів. У зв'язку з цим залучення не одного, а групи 
експертів зменшує ризик від помилки окремого експерта. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Метод прогнозів: використання знань та досвіду експертів. 
2.Метод прогнозів: розробка нормативів.  
 

Контрольні  запитання : 
1.Характеристика процесу використання знань та досвіду експертів, як  
   методу прогнозу. 
2. Наведіть приклади використання знань та досвіду експертів для  
   прогнозування. 
3.Характеристика процесу розробки нормативів, як методу прогнозу. 
4. Наведіть приклади розробки нормативів для прогнозування. 
5. Вирішальний метод прогнозу. 
 

Література:  
1. Добров Э.М. Механика грунтов, Academia, Москва,2008  
2. Иванов П.Л. Грунты  и  основания  гидротехнических   сооружений. Высшая  
школа, Москва,1991  
3. Цытович Н.А.  Механика  грунтов. – М. : Высшая  школа, 198 3 

 
ТЕМА 11. Методи прогнозів: екстраполяція, інтерполяція (4 год.). 

 
Лекція 11. Методи прогнозів: екстраполяція, інтерполяція- 4 години 
План лекції:  
         - екстраполяція   
         - інтерполяція  
 

В  інженерній геології як один із засобів кількісного прогнозу широко 
використовується екстраполяція та інтерполяція. 

 Як відомо, екстраполяцією називають процедуру встановлення 
значення функції  f(x) в точці хі, що знаходяться поза інтервалом (хo – хn).. 
Екстраполяція завжди пов'язана з можливістю помилки, оскільки прогнозисту 



невідома «межа» дії функції f(x). Проте, екстраполяція є одним   із поширених 
прогнозів.  

 Накопичений геологами емпіричний досвід показує, що багато 
геологічних процесів добре апроксимується деякими кривими. Так, процеси, 
що уповільнюються  в часі кількісно відображаються експоненціальними та 
параболічними функціями. Процеси, що посилюються в межах деякого ритму 
або циклу можуть бути виражені прямолінійною або степеневою 
залежностями, ритмічні - синусоїдами,  трохоїдами.   Характерно,   що тип 
залежності навіть для одного і того ж процесу, але для різних прогнозних 
величин може змінюватися. 

 Так, виявилося, що є досить достовірною експоненціальна залежність, 
отримана   Н.Е.Кондратьєвим  для розрахунку переробки берегів водосховищ 
( так званого «лінійного переміщення урізу води). В той же час,  для 
визначення «об'ємного розмиву берегів» досить  точні результати дає 
параболічна залежність (метод Качугіна). 

 Найчастіше сучасні геологічні і інженерно-геологічні процеси  
апроксимуються   сімейством експоненціальних кривих. Те ж саме  
відзначають   фахівці  економічної і фізичної географії, причому самих 
різноманітних явищ; від зростання населення в містах і до зміни ландшафтних 
характеристик.  

Підбір кривої, що найбільш точно відображає процес, проводиться візуально, 
при порівнянні з типовими кривими, або точніше - способом найменших квадратів. 
Вельми важливим питанням є визначення меж екстраполяції. Теоретичних рішень 
немає, але існує емпіричне правило, по якому екстраполяція допустима на період 
близько 0,25-0,30 часу прямих спостережень. 

 Інтерполяція може застосовуватися в прогнозах-реконструкціях, діагнозах, а 
іноді і в прогнозах на майбутнє. Наприклад, якщо при використанні аналогій 
відомі крайні значення показника, то для об'єкту прогнозу «з проміжними 
властивостями» прогнозна  величина може бути одержана шляхом інтерполяції. 
Процедура інтерполяції (наприклад, за формулами Лагранжа-Ньютона, Бесселя) 
описана в керівництві по математичним методам. 

 У прогнозах за допомогою натурного, лабораторного, логічного і 
математичного моделювання найчіткіше реалізовано з'єднання змістовного аналізу 
і кількісних методів (розрахунків). Для того, щоб ознайомитися з моделюванням в 
інженерній геології, необхідно заздалегідь розглянути основні положення теорії 
геологічної подібності і моделювання.  Якщо загальна теорія фізичної подібності 
ще з середини минулого сторіччя у всіх областях науки і техніка, в якій 
застосовується експеримент, стала теорією експерименту, то теорія геологічної 
подібності є серцевиною теорії прогнозів в геології. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Метод прогнозів: екстраполяція. 

   2. Метод прогнозів:  інтерполяція. 
 
Контрольні  запитання : 



1.Характеристика процесу екстраполяції, як методу   прогнозу. 
2. Наведіть приклади екстраполяції  для прогнозування. 
3.Характеристика процесу інтерполяції, як методу прогнозу. 
4. Наведіть приклади інтерполяції для прогнозування. 
5. Вирішальний метод прогнозу. 

 
Література:  

1. Бондарик Г.К.Общая теория инженерной геологии.– Москва,1981. 
2. Розовский Л.Б.,Зелинский И.П. Инженерно-геологические прогнозы и 
моделирование. Вища школа, Киев-Одесса, 1987. 
3. Шмельтер Я.,Дацко М. Метод конечных элементов в статике сооружений. 
Стройиздат, Москва,1986. 

   
Лабораторна робота №6 (3 год.) 

Тема  
Визначення величини осідання ґрунтових основ для різних 

 варіантів фундаментів будівель   
План 

1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань.  
2.Виконання роботи.  
3.Висновки. 

 
 
ТЕМА 12 . Визначення напруженого стану грунтової основи до і після 
спорудження будівель на різних фундаментах (4 год.).  

 
Лекція 12. Визначення напруженого стану грунтової основи до і після 
спорудження будівель на різних фундаментах – 4 години 
План лекції:  
         - Визначення напруженого стану грунтової основи до спорудження 
будівель на різних фундаментах   
         - Визначення напруженого стану грунтової основи після спорудження 
будівель на різних фундаментах  
 

Напружений стан ґрунтового масиву формується під впливом 
сукупної дії стискаючих напружень від власної ваги грунту, стискаючих 
напружень від рівномірно розподілених навантажень та дією стискаючих 
напружень від зосереджених навантажень. 

Для прогнозу поведінки ґрунтової основи споруди необхідно 
змоделювати зміну її напруженого стану після будівництва споруди на 
стрічкових фундаментах ( коли до стискаючих напружень від власної ваги 
грунту додаються  стискаючі напруження від рівномірно розподілених 
навантажень) і після будівництва поблизу додаткової споруди, напруження 
від якої можна розглядати, як зосереджене. 



Результати розрахунків величини напружень у дослідних точках, 
розташованих на центральному перерізі під основною будівлею, необхідно 
відобразити у вигляді трьох епюр, а також побудувати епюру сумарних 
напружень. 

 Для побудови епюри величин вертикальних напружень в 
ґрунтовій товщі від власної ваги в природних умовах виконується розрахунок 
вертикальних напружень на межах інженерне - геологічних елементів за 
формулою: 
                                                                                            ii

n

i
zgi H 
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 ; 

Величини стискаючих напружень по  вертикальному  перерізу   у випадку  
плоскої  задачі  при смужкоподібному рівномірно  розподіленому  навантаженні  

розраховуються за  формулою:                             PK zz  , 
        де: zK  - коефіцієнт  впливу,  значення  якого залежить  від  величини  

відносних  координат  по  вертикалі  
b
z     та    по  горизонталі    

b
y   ,  тобто   

),(
b
y

b
zfK z  . 

Величини стискаючих напружень від зосередженого навантаження 
розраховуються за  формулою: 

2z
PK i

z  ; причому коефіцієнти iK  визначаються за таблицею 

М.О.Цитовича на досліджуваних глибинах.       
Побудувавши три епюри різних напружень для одних і тих самих дослідних 

точок, будуємо епюру сумарних напружень, підсумовуючи величини різних 
напружень у дослідних точках. 

В зонах щільної забудови напруження в ґрунтовій основі споруд можуть 
зростати до небезпечних, при яких несуча здатність грунтів значно 
погіршується. Для забезпечення надійності споруд необхідно змоделювати 
ситуацію, розрахувавши взаємовплив декількох споруд на зміну напруженого 
стану ґрунтового масиву. 

У випадку  рівномірно  розподіленого  навантаження  від споруд сумарне 
напруження в дослідних точках визначаються методом кутових точок, причому 
певна дослідна точка по відношенню до однієї споруди може бути центральною, 
по відношенню до іншої – під межами чи за межами фундаменту і т.п. 

В  розрахунках  стискаючих  напружень  для  будь-якої  точки  простору  
ґрунтової  основи  використовуються  кутові  коефіцієнти     К о    та   К с . 

Під  центром  завантаженого  прямокутника  максимальне  стискаюче  
напруження  розраховується  за  формулою  :  PKz 00

max     ; а  для  точок  під  
кутом  завантаженого  прямокутника :     PKczc

 ; 
    де:  0K   та cK    -    табличні коефіцієнти; 

  P   -  інтенсивність рівномірно розподіленого навантаження. 



Користуючись  цими  залежностями,   визначаються  коефіцієнти  як  
для  центральних   0K  ,    так  і  для  кутових  точок    cK  і розраховується 
величина сумарного напруження. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  
1. Визначення напруженого стану грунтової основи до спорудження будівель 

на різних     фундаментах . 
2. Визначення напруженого стану грунтової основи після спорудження 

будівель на різних    фундаментах. 
 

Контрольні  запитання : 
1. Фактори формування напруженого стану ґрунтової товщі. 

  2. Визначення величини напружень в ґрунтовій товщі від власної ваги. 
  3. Визначення величини напружень в ґрунтовій товщі від рівномірно 
розподіленого навантаження. 
  4. Визначення величини напружень в ґрунтовій товщі від нерівномірно 
розподіленого навантаження. 
  5. Визначення величини напружень в ґрунтовій товщі від зосередженого  

    навантаження. 
 

Література:  
1. Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно- геологической 
практике. Недра. Москва, 1977 
2. Добров Э.М. Механика грунтов, Academia, Москва, 2008  
3. Швец В.Б., Гинзбург Л.К., Гольдштейн В.М.,  Справочник по механике и 
динамике грунтов, Киев, Будівельник, 1987. 

 
 

ТЕМА 13. Визначення величини можливих водопритоків до колодязів, 
траншей та котлованів. Оцінка стійкості схилів і укосів в умовах 
 природного і техногенного підтоплення (4 год.).  

 
Лекція 13.  Визначення величини можливих водопритоків до колодязів, 
 траншей та котлованів. Оцінка стійкості схилів і укосів в умовах 
 природного і техногенного підтоплення - 4 години 
План лекції:  
         - Визначення величини можливих водопритоків до колодязів   
         - Визначення величини можливих водопритоків до  траншей та 
котлованів  

 Досвідчений інженер-геолог відрізняється тим, що він не тільки відчуває, 
що підземні води якось впливають на склад, властивості і напружений стан 
грунтової основи, але тим, що може змоделювати будь-яку інженерно-
геологічну ситуацію і виконати розрахунки (наприклад оцінка стійкості схилів і 
укосів в умовах     природного і техногенного підтоплення)  і прогноз її змін з 
використання знань динаміки підземних вод. 



Розв'язання задач з динаміки підземних вод базується на фундаментальних 
законах їх руху в грунтах (фільтрації), а саме: на законах Дарсі - для ламінарного 
та Шезі-Краснопольского - для турбулентного руху підземних вод.  

Водозабірні споруди розрізняють на досконалі (доведені до покрівлі 
водотривкої породи, яка підстилає водоносний горизонт) і недосконалі (не доведені 
до покрівлі водотриву). 

Для визначення притоку безнапірних грунтових вод до досконалого 
колодязя неодхідні такі дані: -  початковий рівень підземних вод; 

- потужність H   водоносного горизонту; 
- радіус колодязя r  ; 
- пониження  рівня грунтових вод при відкачуванні S ; 
- радіус депресійної воронки при відкачуванні R ; 
-  коефіцієнт фільтрації . 

Радіус депресійної воронки можна розрахувати за формулою Кусакіна:                                
фkHSR  2  ,  

Приток   підземних  вод   вимірюється   в   м3/добу  і   визначається при   
для ламінарному русі води за формулою Дюпюі: 

                                                 
rR

hHKQ ф lglg
367.1

22




 ; 

Схеми роботи горизонтальних водозаборів (канав чи траншей) у розрізі 
подібні до схем роботи вертикальних водозаборів (колодязів), але мають деякі 
відмінності або особливості. 

 При розкритті водоносного горизонту формується депресійна воронка 
радіусом впливу R  який підраховується так само за емпіричною формулою 
Кусакіна, але цей радіус прийнято відраховувати не від центра водозабору (як у 
колодязі), а від стінки траншеї. 

Принципові відмінності розрахунку притоку безнапірних грунтових вод до 
траншеї від розрахунку притоку до колодязя складаються, по-перше, в 
необхідноеп урахування довжини, траншеї l ; а по-друге, в необхідності 
врахування характеру розташування траншеї щодо напрямку руху підземних вод ( 
паралельно чи перпендикулярно). 

Можливі такі ситуації: 
а) траншея зорієнтована перпендикулярно потоку, і тоді тільки один її бік є 
фільтруючим, 
6} траншея орієнтована паралельно потоку, і тоді обидва її боки є  
фільтруючими. 

Відповідно до цього, приток підземних вод де траншеї в першому випадку 
вдвічі менший, ніж в другому випадку. Це необхідно враховувати в формулах, в 
яких цифра «2» в дужках, або враховується, або ні. 

Приток води до досконалої траншеї при ламінарному русі визначається за 
формулою: 

  

                                                 R
hHKLQ ф 2

22 
 ; 



Будівельні котловани, як правило, осушують повністю, тобто він є 
досконалим. Виходячи з цього можна прийняти, що  зниження S   буде 
дорівнювати потужності водоносного шару H :       S  = H , тоді  0 SHh ; 

Розрахунок притоку підземних вод до котловану і визначення 
продуктивності насосів, які необхідні для повного осушення будівельного 
котловану, здійснюється в залежності від співвідношення його довжини ( а ) і 
ширини ( в ) в плані.  

Можливі такі варіанти розрахунків : а)  якщо  співвідношення  
b
a менше 10, 

то водоприток   такого котловану розраховується, як водоприток великого 
колодязя; б) якщо співвідношення  

b
a  дорівнює або більше 10, то водоприток   

такого котловану розраховується, як водоприток  траншеї, при цьому його 
більша сторона приймається за довжину L . 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  

1. Визначення величини можливих водопритоків до колодязів. 
2. Визначення величини можливих водопритоків до траншей. 
3. Визначення величини можливих водопритоків до котлованів. 
 
Контрольні  запитання : 

1. Необхідні дані і порядок визначення величини можливих водопритоків до 
колодязів. 
2. Необхідні дані і порядок визначення величини можливих водопритоків до 
траншей. 
3. Необхідні дані і порядок визначення величини можливих водопритоків до 
котлованів. 
4. Можливі варіанти розрахунку величини  водопритоків до траншей. 
5. Можливі варіанти розрахунку величини  водопритоків до котлованів. 

 
Література:  

1. Иванов П.Л. Грунты  и  основания  гидротехнических   сооружений. Высшая  
школа, Москва,1991  
2. Костюченко М.М.., Шабатин В.С. Гідрогеологія та  інженерна геологія. –К., 
КНУ, 2005. 

 
Лабораторна робота №7 (3 год.) 

Тема  
Визначення розрахункового опору ґрунтової основи.  

План 
  1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань.  
2. Виконання роботи.  
3. Висновки. 

 



ТЕМА 14. Оцінка стійкості утримуючих конструкцій. Визначення стійкості 
підпірних стінок до і після підтоплення схилів  (4 год.). 

 
Лекція 14. Оцінка стійкості утримуючих конструкцій. Визначення 
стійкості підпірних стінок до і після підтоплення схилів - 4 години   
План лекції:  
         - Оцінка стійкості утримуючих конструкцій   
         - Визначення стійкості підпірних стінок до і після підтоплення схилів  

 
Розрахунок запасу стійкості підпірної стінки на зсув є обов’язковим етапом 

її проектування.  З огляду на те, що підпірна стінка є спорудою, що утримує 
грунтові маси укосів і схилів від руйнування, вона сама повинна мати необхідну 
здатність надійно протистояти постійному тиску грунтової засипки і не 
втрачати стійкості на зсув по грунтовій основі. Така стійкість гравітаційних 
підпірних стінок забезпечується за рахунок їх значною власної сили тяжіння.  
         Із схеми оцінки стійкості такої стінки на плоский зсув видно,що активною 
силою, яка здатна викликати зсув стінки, є сила бічного тиску aE1 , що діє з боку 
верхньої засипки. У загальному випадку її вектор діє під кутом до поверхні 
стінки з-за наявності кута тертя  між  грунтом і стінкою. Слід зазначити, що 
горизонтальне положення aE1  є найменш вигідним для даних умов розрахунку 
та нехтування кутом йде в запас стійкості, а тому не є  небезпечним.  
      З нижнього боку на фундамент стінки також діє зустрічна сила бічного 
тиску грунту aE2 , обумовленого заглибленням фундаменту на глибину заглh .  

Сумарну величину зсуваючих сил, що діють на стінку, розраховуємо за 
формулою:  

 
           tgEEEET aaaa )sinsin(coscos 2121  ; 

                    
де -   - кут тертя по підошві стінки,  прийнятий по грунту.  
          Сумарну величину утримуючих сил, що діють на стінку, розраховуємо за 
формулою:  

 
                                       tgQQQN i )...( 21  ; 
   
               Відповідно, значення коефіцієнту запасу стійкості стінки на плоский 
зсув отримаємо за формулою: 
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          Стінка вважається стійкою, якщо коефіцієнт запасу стійкості, отриманий в 
результаті розрахунку, має  величину   запk  > 1,3.  
 



          Не менш важливою є перевірка ступеню стійкість стінки на перекидання. 
Оцінка ступеня стійкості підпірної стінки на перекидання  виконується за 
аналогічною  схемою,  як і  при розгляданні загальної стійкості підпірної стінки, 
але з тією лише різницею, що в даному випадку розглядається можливість її 
повороту під дією сил  aE  і   iQ навколо зовнішнього кута фундаменту. Оцінка 
такої можливості може бути зроблена за допомогою розрахунку величини 
ексцентриситету e  , як відстані між точкою прикладання до підошві стінки 
рівнодіючої  R  і центром підошви D . Розглядаючи суму моментів сил, що діють 
відносно точки  D  отримуємо:  
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         Підпірна стінка може вважатися стійкою:  
• при е   0,75 b, якщо її основа складена скельними грунтами;  
• при е   0,6 b, якщо основа  складена  іншими різновидами гірських порід.  
          У випадку, коли ексцентриситет виявляється більшим наведених величин,  
потрібно визначити відповідний коефіцієнт запасу стійкості, використовуючи 
наступну формулу:  
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де:   cib  - плече дії вертикальної сили iQ  відносно точки С  
При значеннях 5,1запk  стійкість підпірної стінки на перекидання вважається 
забезпеченою. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.).  

1. Оцінка стійкості утримуючих конструкцій. 
   2. Визначення стійкості підпірних стінок до і після підтоплення схилів.  

 
Контрольні  запитання : 

1. Основні фактори, що впливають на ступінь стійкості утримуючих 
конструкцій. 
2.Види та характеристики  утримуючих конструкцій. 
3. Визначення стійкості підпірних стінок до підтоплення схилів.   
4. Визначення стійкості підпірних стінок після підтоплення схилів.  
5. Основні заходи по забезпеченню стійкості утримуючих конструкцій. 

 Література:  
1. Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно- геологической 
практике. Недра. Москва, 1977 
2. Добров Э.М. Механика грунтов, Academia, Москва, 2008  
3. Цытович Н.А.  Механика  грунтов. – М. : Высшая  школа, 198 3 
4.Чернишев С. Н. и др. Задачи и упражнения по инженерной  геологии, Высшая  
школа, Москва,2001.  



ТЕМА 15. Визначення величини осідання грунтових основ для різних 
варіантів фундаментів будівель. Визначення розрахункового опору 
грунтової основи  (4 год.). 
 

Лекція 15. Визначення величини осідання ґрунтових основ для різних 
варіантів фундаментів будівель. Визначення розрахункового опору грунтової 
основи - 4 години   
План лекції:  
         - Визначення величини осідання грунтових основ для різних варіантів 
фундаментів будівель   

     - Визначення розрахункового опору грунтової основи.  
          Під  дією  навантажень  у  грунтових  основах  відбуваються  

деформації,  зовнішнім проявом  яких  є  осідання,  горизонтальні  зміщення  та  
крени  будівель. 

Рівномірні  вертикальні переміщення  не  спричиняють  появу  у  будівлях  
додаткових  напружень  і  тому  не  є  небезпечними  для  їх  міцності. Але  
частіше  переміщення  будівель  відбувається  нерівномірно,  що спричинює  
появу  тріщин  і  навіть  їх  руйнування  під  дією  додаткових  напружень. 

Тому  умовою  забезпечення  експлуатаційної  надійності  будівель  і  споруд  
є  обмеження  величини  переміщень  методом  порівняння  розрахункових  та    
допустимих   значень  таких  показників,  як  величина   осідання,  різниця  
осідань, горизонтальне  зміщення,  крен  та  прогинання фундаменту: 

up SS  ;  up SS  ;  up UU   ;  up ww   ;  up ff  . 
При  визначенні  величини  осіданні  грунтової  споруди  необхідно  

враховувати  характер  її деформування  на  різних  етапах  виконання  
будівельних  робіт. 

На  першому  етапі будівництва  при  ритті котловану  на  глибину  
закладання  фундаментів  напруження  в  ґрунтовій  основі  зменшується. 

На  другому  етапі  будівництва  можна  виділити  два  періоди:  протягом  
першого  періоду величина тиску  від  частини  споруди  зростає  до  
природного,  протягом  другого -  тиск  на  ґрунтову  основу продовжує  
зростати. 

Додатковий  тиск, тобто  різниця  між  величиною тиску  від  споруди і  
природним  тиском  на  глибині  закладання  фундаментів,  є  причиною  
осідання  грунтової  основи  споруди. Втрата  стійкості  основ  найбільш  
ймовірна  при  спільній  дії  горизонтальних  та  вертикальних  сил,  ніж   при  
наявності  тільки  вертикальних.  Встановлено,  що  порушення  стійкості  основ  
може  відбуватися  при  плоскому  здвиганні,  коли  підошва  споруди  сковзає  
по   певній ґрунтовій поверхні;  при  змішаному  здвиганні,  коли  ковзання  
відбувається  в межах  одної частини  підошви  споруди  і  переходить  у  випір  
ґрунту  в межах  іншої;  при  глибинному  здвиганні,  коли  зона  випору  
поширюється  вглиб  і  охоплює  значну  частину  грунтової  основи. 



Розрахунок  стійкості  основи,  згідно нормативних документів  виконується 
з використанням  показників властивостей ґрунту у першому  граничному  стані  
при  дотриманні  умови: 

 
                                   nuc FF  / ; 
де : F -  розрахункове  навантаження  на  основу;  uF    - сила  граничного  

опору основи;         c  - коефіцієнт умов  роботи;      n    - коефіцієнт  надійності, 
що залежить  від  класу  споруди. 

Дотримання  вимоги  про  відсутність  зон  здвигання  при  визначенні  тиску  
на  ґрунтову  основу  на  рівні  підошви  фундаменту  в багатьох  випадках  є  
недоцільним.  При  наявності  незначних  зон  пластичних  деформацій грунту  
залежність  «навантаження – зміщення»   є  лінійною.  Тому  у  СНиП ІІ-Б.1 – 62  
рекомендовано  допускати  розвиток  зон  граничної  рівноваги  грунту  біля  
країв  фундаментів  на  глибину,  що  дорівнює  ¼  їх  ширини,  тобто  

bz 25,0max  .  Питоме  навантаження,  що  відповідає  нормативному  опору  
грунту розраховується  за  формулою: 
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Для  зручності  розрахунків  ця  формула  приведена  до  вигляду: 
              cMdMbМR cq

н   ; 
Де:     M , qM , cM  -  безрозмірні табличні коефіцієнти,  що  залежать  від  

нормативної  величини  кута  внутрішнього  тертя   ,   b  та d  -  ширина  
підошви  фундаменту  та  глибина  його  закладання,   с  -  нормативна  величина  
зчеплення  грунту. 

Отримані  значення  нормативного  опору  грунту,  як  показує  досвід,  є  
дещо  завищеними. Фундаменти, запроектовані  на  базі  нормативного  
значення  опору  грунту, є  неекономічними. 

Неточність  нормативного  значення  пояснюється  тим,  що  при  його  
визначенні  не  враховується  відмінність величин  питомої  ваги  грунтів  
основи  споруди  і  грунтів  засипки пазух фундаменту,  не  враховується  також  
спільність  роботи  споруди  та  грунтової  основи. 

В  певній  мірі  ці  обставини  враховані  у  формулі,  що  приводяться  в  
нормативних  документах:            

 ІІc
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k

R  


 )1(21 ; 

де:  1с  - коефіцієнт  умов роботи грунтової  основи; 2с  - коефіцієнт умов 
роботи споруди у  взаємодії з грунтовою  основою; k   - коефіцієнт, що  
приймається при  визначенні міцносних характеристик грунту;  zk  - коефіцієнт, 
що приймається в залежності від  ширини фундаменту;  ІІ  - осереднене 
значення розрахункової питомої   ваги грунтів нижче підошви фундаментів,  І

ІІ  
- осереднене значення розрахункової питомої  ваги грунтів вище відмітки 



закладання  фундаментів;  ІІc -  розрахункове питоме зчеплення  грунту;  Іd  -  
глибина закладання  фундаментів. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).  
1. Визначення величини осідання грунтових основ для різних варіантів 

фундаментів будівель. 
2. Визначення розрахункового опору грунтової основи.  
 

Контрольні  запитання : 
1. Основні способи визначення величини осідання грунтових основ. 
2.Порівняльна характеристика способів визначення величини осідання 
грунтових основ. 
3. Визначення оптимального способу визначення величини осідання грунтових 
основ для певної  розрахункової схеми. 
4. Способи визначення розрахункового опору грунтової основи.  
5. Спосіб визначення розрахункового опору грунтової основи, що 
регламентується нормативними  документами.. 

 
Література:  

1. Дашко Р.Э., Каган А.А. Механика  грунтов  в инженерно- геологической 
практике. Недра. Москва, 1977 
2. Добров Э.М. Механика грунтов, Academia, Москва, 2008  
3. Маслов Н.Н. Основы  инженерной  геологии  и  механики  грунтов.- М.: 
Высшая  школа, 1982. 
4. Швец В.Б., Гинзбург Л.К.,Гольдштейн В.М.,  Справочник по механике и 
динамике грунтов, Киев, Будівельник, 1987. 

 
Лабораторна робота №8 (3 год.) 

Тема  
Оцінка стійкості схилів методом Маслова-Берера. 

 План 
1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань.  
2.Виконання роботи.  
3.Висновки. 
 
 

ТЕМА 16. Оцінка стійкості схилів методами Маслова-Берера і 
Шахунянца(4 год.). 
 
Лекція 16. Оцінка стійкості схилів методами Маслова-Берера і  
Шахунянца -  4 години   
План лекції:  

         - Оцінка стійкості схилів методом Маслова-Берера.   
         - Оцінка стійкості схилів методом  Шахунянца 



 
Метод  „горизонтальних  сил”  запропонований М.М.Масловим  під  час  

будівництва  відповідальних  споруд  у  1929 – 1934  роках, як  метод  
розрахунку  стійкості  схилу,  що  відображає  реальні  форми  зсувних  
проявлень. 

Завдяки  наявності  у  товщі  порід  добре виражених  та  витриманих  
прошарків  м’яких  пластичних  глин  з  невеликим  опором  здвигу,  зсуви  
можуть  мати  своєрідний  характер.  Поверхня  ковзання  у  верхній  частині  на  
короткій  ділянці  має    обриси  майже  вертикальні,  а  потім  переходить  у  
майже  горизонтальну  пряму,  що  співпадає  з  заляганням  певного  
пластичного  прошарку. 

Метод  „горизонтальних  сил”  дає  можливість  оцінювати  стійкість  
схилів  при  будь-яких  поверхнях  ковзання  і  рекомендується  нормативними  
документами  для  розрахунків  зсувів  з  фіксованою  поверхнею  ковзання,  в  
тому  числі    при  зсуванні  поверхневих  відкладів  по  корінним . 

Суть  методу  полягає  у  визначенні  активного  тиску  в  межах  i - того  
блоку  як  на  підпірну  стінку  з  вертикальним  ребром  та  поверхнею  ковзання  
цього  блоку,  нахиленою  до  горизонту  під  кутом   і . 

Особливістю  методу  є вираження    опору  здвигу  ґрунту  не  окремо 
через  кут  внутрішнього  тертя      та  зчеплення  с  ,  а  через    коефіцієнт   

p
ctgFp       і   кут   зсуву    pp arctgF .  

 Коефіцієнт   pF   та  кут  зсуву p   залежать  від  питомого навантаження   
p ,  яке  визначається  за  формулою :    imtihp , . 

Основними  формулами  цього  методу  є: 
tgGH   ;  ptgGE   ;    ptgtgGEHT                                                   

          де  :  H  - тиск  на  уявну  стінку  при відсутності  у  ґрунті  тертя  та  
зчеплення ;                                                                             р   -  кут  опору  
здвигу; G   -  вага  розрахункового   блоку; Т   -  частина  загального   тиску  на  
уявну стінку, яка сприймається  тертям  та   зчепленням  грунту ; Е  - залишкова  
частина  тиску   ( активний  тиск ). 

В  залежності  від  знаку  кута     (напрямку  поверхні  ковзання )  тиск   
Н  може  бути  додатковий  або  від’ємний. 

Ступінь  стійкості  окремих  блоків  залежить  від  співвідношення   та 
р : 

-  при    р    -   блок  знаходиться  у  рівновазі ;   при     р    -  
стійкість  боку  не  забезпечена  і  він   тисне на нижній  блок ; при     р    -  
блок має запас стійкості і є  підтримуючим контрфорсом. 

Для  виконання  розрахунків  необхідні  такі  дані  : 1.   Геометричні  
параметри  схилу  на  ділянці  потенційного  зсуву  :  -  кути нахилу  поверхні  

ковзання  в  межах  виділених  блоків і ;   ширина  блоків   іа ;  потужність  



тіла  зсуву  на  верхній ih  та    нижній   1ih    межах    блоків ; 2.  Показники  
властивостей  ґрунтів  :    щільність  і , питома  вага  і ;  кут  внутрішнього  
тертя  і  ;  зчеплення   іс .3. Дані  про  коливання  рівнів  ґрунтових  вод  в  
межах  виділених  блоків.4. Дані  про  наявність  та  величину  і  місця 
привантаження  схилу будівлями та  спорудами.5. Дані  про  сейсмічність  
досліджуваної  території. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.).  
1. Оцінка стійкості схилів методом Маслова-Берера. 
2.Оцінка стійкості схилів методом Шахунянца.  

 
Контрольні  запитання : 

1. Необхідні дані для оцінки стійкості схилів методом Маслова-Берера. 
2. Необхідні дані для оцінки стійкості схилів методом Шахунянца.  
3. Порівняльна характеристика цих методів.  
4. Розрахункові схеми, в яких використовуються ці методи. 
5. Способи визначення тиску на огороджуючи конструкції за цими 
методами. 

 
 Література:  

1. Маслов Н.Н. Основы  инженерной  геологии  и  механики  грунтов.- М.: 
Высшая  школа, 1982. 
2. Цытович Н.А.  Механика  грунтов. – М. : Высшая  школа, 1983 
3. Швец В.Б., Гинзбург Л.К.,Гольдштейн В.М.,  Справочник по механике и 
динамике грунтов, Киев, Будівельник, 1987. 

 
Лабораторна робота № 9 (3 год.) 

Тема  
Оцінка стійкості схилів методом Шахунянца. 

План 
1.Усне опитування за матеріалами теми та оцінка знань.  
2.Виконання роботи  
3.Висновки. 

 
Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1 Методи прогнозів. Картування територій. 
2 Методи прогнозів. Класифікація об’єктів прогнозу. 
3 Методи прогнозів. Розробка нормативів. 
4 Методи прогнозів. Використання знань та досвіду експертів. 
5 Методи прогнозів. Екстраполяція. 
6 Методи прогнозів. Інтерполяція. 
7.Визначення напруженого стану ґрунтової основи до і після спорудження 
будівель на стовпчастих та стрічкових фундаментах. 



8.Визначення величини можливих водопритоків до колодязів, траншей та 
котлованів. 
9.Оцінка стійкості схилів і укосів в умовах природного і техногенного підтоплення. 
10.Визначення стійкості підпірних стінок до і після підтоплення схилів. 
11.Визначення величини осідання грунтових основ для різних варіантів 
фундаментів будівель. 
12.Визначення розрахункового опору грунтової основи. 
13.Оцінка стійкості схилів методом Маслова-Берера 
14.Оцінка стійкості схилів методом Фісенко 
15.Оцінка стійкості схилів методом Шахунянца 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
1 Предмет навчальної дисципліни «Інженерно-геологічне моделювання» (ІГМ). 
2 Прогноз як сфера діяльності інженерів-геологів. 
3 Умови достовірності прогнозів. 
4 Основні завдання і ціль моделювання і прогнозів. 
5 Етапи проведення моделювання і прогнозів. 
6 Напрямки у розвитку прогнозування. 
7 Зміст термінів «прогнозування», «моделювання». 



8 Зміст терміну «інженерно-геологічна реконструкція». 
9 Зміст терміну «діагноз». 
10 Приклади визначень прогнозів. 
11 Людина як об’єкт моделювання. 
12 Логічні рівні взаємовідносин людей. 
13 Класифікаційні ознаки прогнозів. Розміри системи. Час дії прогнозу 
14 Класифікаційні ознаки прогнозів. Спосіб відображення прогнозу. 
Відношення до розмірів системи прогнозів. 
15 Класифікаційні ознаки прогнозів. Джерела інформації. Точноість прогнозу. 
16 Класифікаційні ознаки прогнозів. Характер прогнозу. Напрям прогнозу. 
17 Класифікаційні ознаки прогнозів. Взаємообумовленість елементів прогнозу. 
Поведінка подій прогнозу. 
18 Методи прогнозів. Картування територій. 
19 Методи прогнозів. Класифікація об’єктів прогнозу. 
20 Методи прогнозів. Розробка нормативів. 
21 Методи прогнозів. Використання знань та досвіду експертів. 
22 Методи прогнозів. Екстраполяція. 
23 Методи прогнозів. Інтерполяція. 
24.Визначення напруженого стану грунтової основи до і після спорудження 
будівель на стовчастих та стрічкових фундаментах. 
25.Визначення величини можливих водопритоків до колодязів, траншей та 
котлованів. 
26.Оцінка стійкості схилів і укосів в умовах природного і техногенного 
підтоплення. 
27.Визначення стійкості підпірних стінок до і після підтоплення схилів. 
28.Визначення величини осідання грунтових основ для різних варіантів 
фундаментів будівель. 
29.Визначення розрахункового опору грунтової основи. 
30.Оцінка стійкості схилів методом Маслова-Берера 
31.Оцінка стійкості схилів методом Фісенко 
32.Оцінка стійкості схилів методом Шахунянца 


