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ВСТУП 
        
      Дисципліна «Інженерно-геологічні моделі» є спеціальною дисципліною, орієнтованою 

на підготовку магістрів гідрогеології, які спеціалізуються в галузі гідрогеології та інженерної 
геології.  Дисципліна викладається на 1 курсі магістрів у ІІ - му семестрі в обсязі 162 години, з 
них лекцій 30 годин, лабораторних занять – 45 годин, самостійна робота – 87 годин. Форма 
підсумкового контролю – залік у ІІ - ому семестрі. 

Метою навчальної дисципліни «Інженерно-геологічні моделі» для студентів 
геологічного факультету спеціальності 8.070703 – гідрогеологія (магістратура І курсу навчання) 
є дати знання про інженерно-геологічне моделювання в системі  інженерно-геологічних 
вишукувань. Визначити роль статистичних, математичних, фізичних, графічних моделей у 
підвищенні достовірності і точності результатів інженерно-геологічних вишукувань..  

До завдань навчальної дисципліни належить розгляд положень про застосування 
фізичних моделей для встановлення міцності і деформуємості ґрунтів, статистичних моделей 
для встановлення нормативних і розрахункових показників фізико-механічних властивостей 
ґрунтів,  математичних моделей для рахування напруженого стану ґрунтів, графічних моделей 
для відображення інженерно-геологічної будові і інженерно-геологічних умов ґрунтових основ. 

Предметом вивчення є технологія фізичного моделювання процесів поведінки ґрунтів в 
напруженому стані, методи визначення  нормативних і розрахункових показників фізико-
механічних властивостей ґрунтів з застосуванням статистичних моделей, принципів визначення 
напруженого стану ґрунтів з допомогою математичних моделей, а також методів відображення 
інженерно-геологічної будові і інженерно-геологічних умов ґрунтових основ з допомогою 
графічних моделей. Навчальна дисципліна забезпечує знання щодо загальних положень 
застосування в практичної діяльності інженерно-геологічних моделей. В процесі вивчення 
навчальної дисципліни розглядаються також технології комп’ютерного моделювання в 
інженерно-геологічних дослідженнях.  

       Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни «Інженерно-
геологічні моделі»  студенти  повинні:   

знати:  
- загальні положення про застосування фізичних, статистичних, математичних, графічних 

моделей в системі інженерно-геологічних досліджень;  
- методи та умови застосування статистичних моделей аналізу інженерно-геологічних 

даних; 
- методи та алгоритмі оцінки напруженого стану ґрунтів; 
- принципи застосування графічних моделей для відображення інженерно-геологічної 

будові і інженерно-геологічних умов ґрунтових основ. 
вміти:  
- застосовувати інженерно-геологічні моделі при узагальнені результатів інженерно-

геологічних випробувань; 
- виконувати комп’ютерну обробку результатів інженерно-геологічних випробувань з 

застосуванням статистичних моделей; 
- використовувати в практичної діяльності накопичений в процесі навчань досвід. 

 
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної 

програми підготовки магістра гідрогеології за спеціальністю 8.070703  – гідрогеологія.   
Курс «Інженерно-геологічні моделі» є дисципліною, що формує розуміння інженерно-

геологічного моделювання в системі гідрогеологічних та інженерно-геологічних вишукувань. 
Дисципліна «Інженерно-геологічні моделі» є базовою для подальшого її  використання в 
практичної діяльності  при проведенні польових та лабораторних інженерно-геологічних 
випробувань, та узагальнені результатів. 
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Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна 
«Інженерно-геологічні моделі» оцінюється за модульно-рейтинговою системою, яка 
складається з 3 модулів.  

Результати  навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 
Форми поточного контролю:  

- усні відповіді  14 балів за, 10 балів – за доповнення на практичних заняттях; 
- модульні контрольні роботи (на семестр 3 контрольні роботи по 20 балів) -  60 балів; 
 
Підсумковий контроль: залік – 40 балів. 
За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка 

розраховується за наступною формулою. 
 Змістовий 

модуль 1 
(ЗМ1) 

Змістовий 
модуль 2 (ЗМ2) 

Змістовий 
модуль 3 (ЗМ2) 

Комплексний 
підсумковий модуль  

(КПМ) - залік 

Підсумкова  
оцінка  
(ПО) 

Вагові 
коефіцієнти 

(%) 

 
20% 

k1=0,2 

 
20% 

K2=0,2 

 
20% 

K3=0,2 

 
40% 

kзалік=0,4 

 
100% 

Максималь-
на кількість 

балів 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Оцінка(бали) 20 20 20 40 100 
(60 + 40) 

 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34  - «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 - «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 - «задовільно» («достатньо); 
65-74 - «задовільно»; 
75-84 - «добре»; 
85-89 -  «добре» («дуже  добре»); 
90-100 -  «відмінно». 
 
Шкала відповідності 

 За100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 
90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 

75 – 84 
4 добре 

65 – 74 

60 – 64 
3 задовільно 

35 – 59 

1 – 34 
2 незадовільно 

 
 
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє 

арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів (тобто в сумі менше 36 
підсумкових балів), то  студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав 
всі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Інженерно-
геологічні моделі». 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

Кількість годин № 
теми 

Назва теми 
лекції лабораторні 

заняття 
самост. 
робота 

 Змістовий модуль І  
«Інженерно-геологічні моделі» 

   

1 Загальні положення про застосування інженерно-
геологічних моделей 

2 2 2 

2 Моделювання напруженого стану ґрунтів. Модель 
суцільного середовища 

4 2 7 

3 Математичні просторові моделі в інженерно - 
геологічних дослідженнях  

8 2 6 

4 Графічне моделювання в інженерно-геологічних 
дослідженнях. Моделювання інженерно 
геологічної колонки та інженерно-геологічного 
розрізу 

4 2 6 

Модульна контрольна робота 1 (2-га декада жовтня)     2** 
Разом 18 8 23 

 Змістовий модуль ІІ  
«Інженерно-геологічне моделювання геологічної 

будови і напруженого стану масивів ґрунтів та 
гірських порід» 

      

5 Інженерно-геологічне моделювання геологічної 
будови масивів ґрунтів та гірських порід 
(тривимірні моделі) 

8 4 8 

6 Інженерно-геологічне моделювання в розрахунках 
міцності і деформуємості з урахуванням 
напруженого стану масивів ґрунтів та гірських 
порід (тривимірні моделі) 
 

10 6 10 

Модульна контрольна робота 2 (3-тя декада грудня)   2**  
Разом 18 10  20 

Всього 36 18 43 
 
Загальний обсяг 97 год, у тому числі –  
Лекцій – 36 год, 
Лабораторні роботи – 18 год, 
Самостійна робота – 43 год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. «Інженерно-геологічні моделі» 
 
ТЕМА 1. Загальні положення про застосування інженерно-геологічних моделей. 
 
Лекція 1. Загальні положення про застосування інженерно-геологічних моделей (2 год.). 
 
 Моделювання в інженерно-геологічних дослідженнях застосовується на рівні виконання 
випробувань зразків ґрунту в лабораторних умовах (фізичні моделі), при статистичної обробці  
результатів досліджень (статистичні моделі) і представлені результатів інженерно-геологічних 
вишукувань (графічні моделі). Сучасні комп’ютерні технології дозволяють застосовувати в 
інженерно-геологічних дослідженнях достатньо складні математичні моделі, наприклад, метод 
кінцевих елементів, які дозволяє отримувати рішення сумісної роботи ґрунтової основи і 
споруди. Найбільш поширені сьогодні дослідження в напрямку створення так званих 3D 
моделей геологічного простору, які дозволяють вивчати напружений стан ґрунту у 
тривимірному просторі. 
  
Література [1, 2, 3, 4, 8] 
Тема лабораторної роботи (2 год.): 
 

1. Перелік і характеристика інженерно-геологічних моделей .  
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.): 
 

1. Умови застосування інженерно-геологічних моделей в практиці інженерно-
геологічних досліджень .  

 
 

Література [6, 7, 8, 10] 
 
ТЕМА 2 Моделювання напруженого стану ґрунтів. Модель суцільного середовища. (4 год.) 

 
Лекція 1. Моделі суцільного середовища.  (2 год.). 
 
Лекція 2. Загальні особливості використання моделі суцільного середовища в оцінці взаємодії 
будівель, споруд з гірським  масивом та використання її для оцінки природного стану гірських 
масивів. (2 год.). 
 

Тема лабораторної роботи (2 год.): 
 

1. Моделі поведінки ґрунтів різного літологічного складу та гірських порід під 
навантаженням.  

 
Завдання для самостійної роботи (7 год.): 

 
1. Визначення напруженого стану ґрунтів і гірських порід за допомогою методу 

кінцевих елементів;  
2. Розрахункові схеми напруженого стану ґрунтів; 
3. Комп’ютерне моделювання напруженого стану ґрунтів. 
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Література [1, 6, 7, 8, 15] 

 
ТЕМА 3 Математичні просторові моделі в інженерно - геологічних дослідженнях. (8 год.) 

 
Лекція 1. Математичні просторові моделі.  (2 год.). 
 
Лекція 2. Моделювання просторової мінливості фізико-механічних властивостей ґрунтів. (2 
год.). 
 
Лекція 3. Встановлення випадкової та регіональної складової моделі просторової мінливості 
фізико-механічних властивостей ґрунтів. (2 год.). 
 
Лекція 4. Принципи узагальнення результатів інженерно-геологічних досліджень в залежності 
від характеру просторової мінливості фізико-механічних властивостей ґрунтів. (2 год.). 
 
 
 

Тема лабораторної роботи (2 год.): 
 

1. Комп’ютерне моделювання просторової мінливості фізико-механічних властивостей 
ґрунтів.  

 
Завдання для самостійної роботи (7 год.): 

 
1. Моделі опису просторової мінливості фізико-механічних властивостей ґрунтів; 
2. Структура моделі просторової мінливості фізико-механічних властивостей ґрунтів 

та визначення її складових. 
 
 

Література [2, 3, 14] 
 

ТЕМА 4 Графічне моделювання в інженерно-геологічних дослідженнях. Моделювання 
інженерно геологічної колонки та інженерно-геологічного розрізу. (4 год.) 

 
Лекція 1. Графічне моделювання в інженерно-геологічних дослідженнях. (2 год.). 
 
Лекція 2. Моделювання інженерно геологічної колонки та інженерно-геологічного розрізу. (2 
год.). 
 
 
Тема лабораторної роботи (2 год.): 
 

1. Комп’ютерна побудова інженерно-геологічних колонок та інженерно-геологічних 
розрізів. Математична модель умовної позначки. 
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Завдання для самостійної роботи (7 год.): 

 
1. Умовні позначення на інженерно-геологічних колонках, розрізах та картах; 
2. Визначення масштабу умовних позначень; 
3. Комп’ютерне штрихування інженерно-геологічних колонок, розрізів, карт. 

 
 

Література [2, 3, 14] 
 
 
 
 
 

Контрольні запитання до змістового модуля І 
  

1. Перелік і характеристика інженерно-геологічних моделей; 
2. Умови застосування інженерно-геологічних моделей в практиці інженерно-

геологічних досліджень; 
3. Моделі поведінки ґрунтів різного літологічного складу та гірських порід під 

навантаженням;  
4. Визначення напруженого стану ґрунтів і гірських порід за допомогою методу 

кінцевих елементів;  
5. Розрахункові схеми напруженого стану ґрунтів; 
6. Комп’ютерне моделювання напруженого стану ґрунтів. 
7. Моделі опису просторової мінливості фізико-механічних властивостей ґрунтів; 
8. Структура моделі просторової мінливості фізико-механічних властивостей ґрунтів 

та визначення її складових. 
9. Комп’ютерна побудова інженерно-геологічних колонок та інженерно-геологічних 

розрізів. Математична модель умовної позначки. 
10. Умовні позначення на інженерно-геологічних колонках, розрізах та картах; 
11. Визначення масштабу умовних позначень; 
12. Комп’ютерне штрихування інженерно-геологічних колонок, розрізів, карт. 
 

 
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. «Інженерно-геологічне моделювання геологічної будови і 
напруженого стану масивів ґрунтів та гірських порід» 

 
ТЕМА 5 Інженерно-геологічне моделювання геологічної будови масивів ґрунтів та 
гірських порід (тривимірні моделі). (8 год.) 

 
Лекція 1. Встановлення границь  інженерно-геологічних елементів по глибині і в просторі (2 
год.). 
 
Лекція 2. Інженерно-геологічне моделювання геологічної будови масивів ґрунтів та гірських 
порід. (2 год.). 
 
Лекція 3. Побудова тривимірної інженерно-геологічної моделі. (2 год.). 
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Лекція 4.  Комп’ютерне моделювання геологічної будові масивів ґрунтів та гірських порід. (2 
год.). 
 
 
Тема лабораторної роботи (4 год.): 
 

1. Побудова тривимірної інженерно-геологічної моделі за даними статичного 
зондування.  

 

Завдання для самостійної роботи (8 год.): 
 

1. Принципі встановлення інженерно-геологічних границь згідно ДСТУ ;   
2. Моделювання структурних геологічних елементів; 
3. Моделювання геологічної будові з допомогою комп’ютерних програм. 

 

Література [1,2, 3, 13, 14, 15] 
 
 
 
 
 
  
ТЕМА 6 Інженерно-геологічне моделювання в розрахунках деформуємості з урахуванням 
напруженого стану масивів ґрунтів та гірських порід (тривимірні моделі). (10 год.) 

 
Лекція 1. Інженерно-геологічне моделювання деформуємості масивів ґрунтів та гірських порід 
(2 год.). 
 
Лекція 2. Застосування методу кінцевих елементів для моделювання напруженого стану ґрунтів 
і гірських порід. (2 год.). 
 
Лекція 3. Комп’ютерні технології  моделювання напруженого стану ґрунтів і гірських порід. (2 
год.). 
 
Лекція 4.  Визначення параметрів деформуємості і граничних умов в інженерно-геологічних 
моделях . (2 год.). 
 
Лекція 5.  Сучасне програмне забезпечення для моделювання напруженого стану масивів 
ґрунтів та гірських порід. (2 год.). 
 
 
 
Тема лабораторної роботи (6 год.): 
 

1. Моделі деформуємості глинистих ґрунтів; 
2. Моделі деформуємості гірських порід; 
3. Моделювання напруженого стану ґрунтів з урахуванням зміни гідрогеологічних умов.  

 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 
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1. Параметрі напруженого стану ґрунтів і гірських порід;   
2. Залежність напруженого стану ґрунтів від гідрогеологічних умов; 
3. Консолідація ґрунтів в основах будівель і споруд. 
4. Поровій  тиск в водонасичених ґрунтах.  

 
 

Література [2, 3, 11, 14] 
 
 
 

Контрольні запитання до змістового модуля ІІ 
  

1. Побудова тривимірної інженерно-геологічної моделі за даними статичного 
зондування.  

2. Принципі встановлення інженерно-геологічних границь згідно ДСТУ ;   
3. Моделювання структурних геологічних елементів; 
4. Моделювання геологічної будові з допомогою комп’ютерних програм. 
5. Моделі деформуємості глинистих ґрунтів; 
6. Моделі деформуємості гірських порід; 
7. Моделювання напруженого стану ґрунтів з урахуванням зміни гідрогеологічних умов.  
8. Параметрі напруженого стану ґрунтів і гірських порід;   
9. Залежність напруженого стану ґрунтів від гідрогеологічних умов; 
10. Консолідація ґрунтів в основах будівель і споруд. 
11. Поровій  тиск в водонасичених ґрунтах.  

 
 

 
 

Перелік запитань на іспит.  
1. Перелік і характеристика інженерно-геологічних моделей; 
2. Умови застосування інженерно-геологічних моделей в практиці інженерно-

геологічних досліджень; 
3. Моделі поведінки ґрунтів різного літологічного складу та гірських порід під 

навантаженням;  
4. Визначення напруженого стану ґрунтів і гірських порід за допомогою методу 

кінцевих елементів;  
5. Розрахункові схеми напруженого стану ґрунтів; 
6. Комп’ютерне моделювання напруженого стану ґрунтів. 
7. Моделі опису просторової мінливості фізико-механічних властивостей ґрунтів; 
8. Структура моделі просторової мінливості фізико-механічних властивостей ґрунтів 

та визначення її складових. 
9. Комп’ютерна побудова інженерно-геологічних колонок та інженерно-геологічних 

розрізів. Математична модель умовної позначки. 
10. Умовні позначення на інженерно-геологічних колонках, розрізах та картах; 
11. Визначення масштабу умовних позначень; 
12. Комп’ютерне штрихування інженерно-геологічних колонок, розрізів, карт. 
13. Побудова тривимірної інженерно-геологічної моделі за даними статичного 

зондування.  
14. Принципі встановлення інженерно-геологічних границь згідно ДСТУ ;   
15. Моделювання структурних геологічних елементів; 
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16. Моделювання геологічної будові з допомогою комп’ютерних програм. 
17. Моделі деформуємості глинистих ґрунтів; 
18. Моделі деформуємості гірських порід; 
19. Моделювання напруженого стану ґрунтів з урахуванням зміни гідрогеологічних умов.  
20. Параметрі напруженого стану ґрунтів і гірських порід;   
21. Залежність напруженого стану ґрунтів від гідрогеологічних умов; 
22. Консолідація ґрунтів в основах будівель і споруд. 
23. Поровій  тиск в водонасичених ґрунтах.  

 
 
 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. СНиП 1.02.07-83. Инженерные изыскания для строительства 
2. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань 
3. Борейко Л.Г. Теория и методы инженерно-геологической оценки лессовых пород. – Киев: Наук. Думка, 

1989. – 168 с. 
4. Бондарик Г.К., Комаров И.С., Ферронский В.И. Полевые методы инженерно-геологических 

исследований, Москва, Недра, 1987. 

5. Зоценко М.Л., Коваленко В.І.,  Хілобок В.Г., Яковлев А.В. Інженерна геологія, механіка грунтів. 
Основи і фундаменти. Київ, Вища школа, 1992. 

6. Григоренко А.Г., Кюнтцель В.В., Новак В.Е., Тамутис З.П. Инженерная геодинамика, Киев, 
Либідь, 1992. 

7. Коломенский Н.В. Общая методика инженерно-геологических исследований, Москва, Недра, 
1978. 

8. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Специальная инженерная геология, Ленинград, Недра, 
1978. 

9. Методические рекомендации по моделированию грунтового основания при исследовании 
напряженно-деформированного состояния сооружения, Киев, НИИСК Госстроя СССР, 1981. 

10. Почтман Ю.М., Колесниченко А.Л. Методы математической оптимизации в механике 
грунтов, Киев, Донецк, Вища школа, 1977. 

11. Прогноз и предотвращение подтопления грунтовіми водами территорий при строительстве / 
под ред. С.К.Абрамова, Москва, Стройиздат, 1978. 

12. Руководство по инженерным изысканиям для строительства, ПНИИС Госстроя СССР, 
Москва, Стройиздат, 1982. 

13. Програмний комплекс «Cadgeо» - узагальнення та обробка результатів інженерно-геологічних 
вишукувань. 

14. Програмний комплекс CivilFEM – моделювання напруженного стану грунтів і гірських порід. 
15. Девис Дж. Статистика и анализ геологических даних. Москва, Мир, 1977. 

 
 

 
 
 

 
 


