
 

 



 

 

 



Мета дисципліни – надати базові знання для кваліфікованого вивчення поверхневої 

частини земної кори як середовища життя і діяльності людини, надати студентам навички 

дослідження системи ґрунт – споруда. Обґрунтування сутності процесів і явищ, котрі 

відбуваються при взаємодії будівель та споруд із ґрунтовими основами для вибору 

оптимального проектного рішення та забезпечення експлуатаційної надійності.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Мати базові знання з геології, мінералогії, літології, інженерної геології та 

ґрунтознавства. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

 Студенти систематизують отримані з попередніх дисциплін знання про фізичні та 

фізико-хімічні властивості ґрунтів, аналізують вплив цих властивостей на інженерно-

геологічні та геоморфологічні процеси та явища як природні так і спричинені 

антропогенезом. Студенти отримують знання про основні механіко-математичні моделі 

поведінки ґрунтових основ під дією додаткових навантажень, закономірності змін фаз 

напруженого стану ґрунтових основ, визначення критичних навантажень та несучої 

здатності ґрунтової основи. Вивчають класифікацію зсувів на схилах та укосах, а також 

методи оцінки їх стійкості, базові рівняння для розрахунку деформацій ґрунтових основ, 

основні поняття про реологічні моделі поведінки ґрунтових масивів та їх застосування при 

прогнозуванні наслідків впливу техногенних чинників на систему «ґрунтова основа - споруда»  

Завдання: 
 вивчити основні положення теорії рівноваги, вплив внутрішніх та зовнішніх сил на  

природну  стійкість  геологічних  масивів; 

 отримати знання про напруги, види напруг, методи вивчення напруженого стану 

ґрунтового масиву до і після будівництва споруд; 

 вивчити існуючі класифікації зсувів на схилах та укосах; 

 оволодіти основними методами розрахунків несучої здатності ґрунтової основи, 

стійкості схилів та укосів, активного та пасивного тиску на утримуючі конструкції;  

 ознайомитись з основними поняттями про деформації ґрунтових основ, розрахунками 

величин деформацій;  

 ознайомитись з основними поняттями про реологічні моделі поведінки ґрунтових 

масивів.  

Результати навчання: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Поняття про напруги, методи вивчення 

напруженого стану ґрунтового масиву  
лекція, лабораторна 

робота 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.2 Поняття про несучу здатність ґрунтової 

основи, стійкість схилів та укосів  
лекція, лабораторна 

робота 
Письмова 

робота 
до 5% 

1.3 Поняття про залежність деформацій від 

напруг, види деформацій ґрунтових основ 
лекція, лабораторна 

робота 
Письмова 

робота 
до 5% 

1.4 Поняття про реологічні моделі поведінки 

ґрунтових масивів. 

лекція, лабораторна 

робота 

Письмова 

робота 

до 5% 

2.1 Аналізувати  напружений стан ґрунтової 

основи за еліпсом напруг, кола напруг 

Мора і тензорів напруг  

лекція, лабораторна 

робота, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.2 Визначати величини напруг від власної 

ваги ґрунтової товщі та від дії 

додаткового навантаження 

лекція, лабораторна 

робота 
Письмова 

робота 
до 10% 

2.3 Аналізувати фази напруженого стану лекція, самостійне Письмова до 10% 



ґрунтової основи, визначати критичні 

навантаження на ґрунт від різних споруд   
навчання робота 

2.4 Оцінювати стійкість схилів та укосів, 

розраховувати величини активного і 

пасивного тиску на підпірні стінки 

лекція, лабораторна 

робота 
Письмова 

робота 
до 10% 

2.5 Визначати величину деформацій 

ґрунтових основ різними методами  
лекція, лабораторна 

робота 
Письмова 

робота 
до 10% 

2.6 Аналізувати зміну стану ґрунтової 

основи в часі за допомогою реологічних 

моделей 

лекція, лабораторна 

робота 
Письмова 

робота 
до 10% 

3.1 Вміти організувати командну розробку 

для ефективного вирішення поставленої 

задачі 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Усна 

відповідь 

до 10% 

4.1 Розуміння персональної відповідальності 

за особисте рішення частини спільної 

задачі при реалізації науково-дослідної 

роботи 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Усна 

відповідь 

до 10% 

Структура курсу: лекційні і лабораторні заняття, самостійна робота студентів 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота за розділом 1– 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

2) Контрольна робота за розділом 2 – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 
3) Оцінка за виконання лабораторних робіт – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів).  

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту (обов’язкове проведення екзаменаційного 
оцінювання в письмовій формі) 

 Семестрова кількість балів Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль передбачає: виконання 14 лабораторних робіт (де 
студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені 
задачі, використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 2 
письмових контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового 
іспиту. 

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 

Назва лекції Кількість годин 

лекції лабораторні самост. роб. 

Розділ 1.Напружений стан ґрунтових основ споруд. Стійкість схилів та укосів. 

1 Вступ. 

Тема 1. Зовнішні та внутрішні  сили, Нормальні та 

            дотичні напруги. Головні напруги.                 

2  6 

2 Тема 2. Розподіл напруг при дії зосереджених та  

            розподілених сил. 

2 2 4 

3 Тема 3. Розподіл напружень у випадку плоскої  та  

            просторової задачі. 

2 2 4 

4 Тема 4. Фази напруженого стану. Критичні  

             навантаження на грунт. 

2 2 4 

5 Тема 5. Напруги від власної ваги неоднорідної  

             ґрунтової товщі. 

2 2 4 

6 Тема 6. Оцінка стійкості укосів та схилів.  

 

2 2 4 

7 Тема 7. Активний і пасивний тиск ґрунтів на підпірні  

             стінки. 

2 2 4 

8 Тема 8. Оцінка стійкості  ґрунтових  основ  споруд. 4 2 6 

 Контрольна робота 1  2   

Розділ 2. Деформації ґрунтових основ споруд. Реологічні моделі поведінки ґрунтів  
9 Тема 9. Пружні деформації. Методи загальних та 

місцевих деформацій. 

4 2 6 

10 Тема 10. Одновимірна задача теорії консолідації. 

Визначення величини деформації ґрунтових 

основ методом тонкого  шару. 

4 2 6 

11 Тема 11. Визначення величини деформації ґрунтових 

основ методом  еквівалентного шару.  

4 2 6 

12 Тема 12. Визначення величини деформації ґрунтових 

основ методом пошарового підсумовування. 

4 2 4 

13 Тема 13. Деформації структурно нестійких ґрунтів. 2 2 4 

14 Тема 14. Загальні уявлення про реологічні процеси. 2 2 4 

15 Тема 15. Релаксація напруг, деформації повзучості. 2  6 

16 Тема 16. Реологічні  моделі  поведінки  ґрунтів. 2 2 4 

 Контрольна робота 2 2   

ВСЬОГО 46 28 76 

 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 46 год. 

Лабораторні заняття - 28 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 76 год. 
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