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 ВСТУП 
Навчальна дисципліна   «Методика інженерно-геологічних досліджень» 

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 4 семестрі 2 курсу бакалавратури в обсязі – 72 год. (2 
кредити ECTS ) зокрема: лекції – 17 год., лабораторні – 17 год., самостійна 
робота – 38 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 
контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком в письмово-усній формі. 

Мета дисципліни – є підготовка майбутніх фахівців до постійного 
кваліфікованого застосування методів вивчення поверхневої частини земної 
кори як середовища життя і діяльності людини, а також до розуміння місця і 
ролі фахівця з інженерної геології в системі проектування, будівництва  та 
експлуатації різноманітних споруд, освоєння територій і оцінки впливів на 
довкілля.   

Завдання – підготовка майбутніх фахівців до системної кваліфікованої 
оцінки інженерно-геологічних умов на фоні процесів і явищ, котрі відбуваються 
внаслідок взаємодії геологічного середовища зі спорудами та інженерними 
роботами. 

Предмет вивчення – завдання, методи і технології вивчення геологічного 
середовища, яке взаємодіє зі спорудами і будівельними роботами; він включає в 
себе ефективний розв’язок теоретичних і практичних завдань інженерної 
геології за допомогою різноманітних натурних, експериментальних і 
аналітичних робіт та відповідних узагальнень; вказані роботи і узагальнення 
мають виконуватися цілеспрямовано, в мінімально необхідних видах і обсягах, 
стадійно, з належною послідовністю у зв’язку з проектуванням, будівництвом, 
експлуатацією споруд, інженерним та екологічним захистом навколишнього 
середовища від небезпечних геологічних процесів. 

Структура навчальної дисципліни: навчальна дисципліна складається з 
двох модулів. Перший модуль складається з п’яти тем (5 лекцій), другий модуль 
– з трьох тем (3 лекції) Детальніше структура навчальної дисципліни, 
тематичний план лекцій і лабораторних занять викладені в таблиці на стор. 10.      

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

1. основні принципові положення теорії комплексного використання методів 
і засобів вивчення геологічної обстановки конкретного району; 

2. вимоги всіх чинних нормативних державних і відомчих документів, що 
регламентують інженерно-геологічні дослідження; 

3. наслідки просторово-часової мінливості інженерно-геологічних умов, у 
тому числі під впливом техногенних чинників; 



4. види комплексу польових і лабораторних методів досліджень фізико-
механічних властивостей ґрунтів; 

5. методи прогнозування процесів, явищ та наслідків їхньої взаємодії зі 
спорудами; 

6. принципи сучасних методик обробки інженерно-геологічної інформації з 
використанням новітніх технологій та програмного забезпечення. 

вміти: 
1. піддавати аналізу й оцінці інформацію і досвід попередніх стадій 

інженерно-геологічних вишукувань; 
2. обґрунтовувати правильне розташування точок спостережень у 

геологічному середовищі, виходячи з принципів оптимуму та розумного 
геологічного ризику; 

3. керуватися геологічними, інженерними та екологічними критеріями у 
обранні  місця розташування проектної споруди; 

4. узгоджувати методи досліджень із завданнями проектування та 
складністю природної обстановки; 

5. користуватися загальнодержавними збірниками норм і правил, 
державними стандартами, відомчими інструкціями і методичними 
вказівками, призначеними для виконання інженерно-геологічних 
досліджень в окремих галузях будівництва; 

6. використовувати раціональні методики обробки і аналізу результатів 
інженерно-геологічних вишукувань, складати науково-технічні звіти і 
узгоджувати їх із проектувальниками та будівельниками.   
 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців - 

дисципліна є складовою циклу професійної та практичної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «бакалавр» напряму «Геологія».  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Для опанування «Методики інженерно-
геологічних досліджень» необхідними є знання із «Фізики», «Хімії», 
«Математики», «Загальної геології», «Геоморфології», «Гідрогеології» та 
«Інженерної геології». Вона є базовою для вивчення таких спеціальних 
дисциплін як «Польові та лабораторні методи в  інженерній геології», 
«Ґрунтознавство», «Механіка ґрунтів», «Регіональна інженерна геологія та 
інженерна геологія України». 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 6 - 8. Обов’язковим для заліку є  виконання практичних робіт. 
Оцінювання за формами контролю 

ЗМ1 ЗМ 2  
Min. – 10  
балів 

Max. – 30 
балів 

Min. – 10 
балів 

Max. – 30 
балів 

Модульна контрольна робота 1 10 30   
Модульна контрольна робота 2   10 30 



Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів, для одержання заліку обов’язково слід повторно 
здати всі практичні роботи, написати модульні контрольні роботи і вкластися в 
зазначені вище мінімальні залікові бали (слід зазначити умови, які висуває лектор). 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
МКР 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 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 

 Залік 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 умови заліку) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики інженерно-геологічних 
досліджень.  

  
ТЕМА 1. Стадії проектування і вишукувань. Нормативні документи (8 год). 
Стадії проектування, будівництва і експлуатації споруд і територій. Стадійність 

За 100 – бальною 
шкалою 

За 
національною 

шкалою 
90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 



як основне з положень методики інженерно-геологічних досліджень. Стадія 
техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), умови її застосування та зміст. 
Технічний проект (ТП) споруди як основний документ, за яким виконується 
будівництво. Попередні, детальні й додаткові дослідження, умови їхнього 
виконання. Підготовчі, польові й камеральні роботи у процесі інженерно-
геологічних досліджень. Загальнодержавні збірники норм і правил, державні 
стандарти, відомчі інструкції і методичні вказівки. 

 
ТЕМА 2.   Принципові положення методики інженерно-геологічних 

досліджень. Геологічні та інженерно-геологічні тіла, масиви, елементи, 
геосистеми та інші поняття (9 год). 

Поняття «інженерно-геологічний масив порід» та «інженерно-геологічне 
тіло» у їхньому зв’язку з конкретними спорудами та видами будівельних робіт. 
Класифікація масивів гірських порід за порядком. Характеристика поняття 
«інженерно-геологічний елемент» (ІГЕ) як основного компонента масиву. 
Ознаки для виділення границь ІГЕ залежно від видів споруд,  характеру 
майбутніх деформацій в основах і особливостей взаємного впливу споруд та 
основ. Типи інженерно-геологічних масивів та елементів цільового 
призначення, що виділяються з дотриманням принципів літолого-фаціального, 
структурно-тріщинного і гідрогеомеханічного аналізу. Методи оцінки масивів 
та територій: опосередкований геологічний метод; розрахункові методи; 
експериментально-емпіричні методи; геофізичні та спеціальні методи. 

 
ТЕМА 3. Методи прогнозування інженерно-геологічних процесів. 

Оцінка масивів порід і територій (8 год). 
Прогнозування й оцінка зміни геологічного середовища як необхідність 
обґрунтування заходів щодо протидії і регулювання негативних процесів. Зміст 
інженерно-геологічних прогнозів. Види прогнозування за часом,  за 
достовірністю, за площею прояву процесів. Методи, що використовуються в 
прогнозування геологічних процесів: 

– аналіз і узагальнення геологічних та інших даних про територію; 
– розрахунки розвитку процесу, в тому числі по окремих стадіях; 
– експерименти й моделювання як власне процесів, так і окремих чинників, 

що на них впливають; 
– ймовірнісно-статистичні методи; 
–   експертні оцінки з використанням попереднього досвіду. 

Методи оцінки масивів та територій: опосередкований геологічний метод; 
розрахункові методи; експериментально-емпіричні методи; геофізичні та 
спеціальні методи. 

 
ТЕМА 4. Інженерно-геологічна зйомка і картування. Геоморфологічні 

елементи, неотектонічні рухи і геологічні явища як об’єкти картування (9 
год). Методи наукового пізнання в натурних умовах геологічної будови, 



підземних вод, геологічної історії розвитку і процесів з врахуванням впливу 
техногенних чинників. Поняття про інженерно-геологічну зйомку і картування, 
відмінності між ними. Вивчення фізико-механічних властивостей і стану порід 
під час інженерно-геологічного картування для складання регіональної 
інженерно-геологічної класифікації порід, зведеного інженерно-геологічного 
розрізу відкладів району та обгрунтування подальшого вивчення складу, стану і 
властивостей порід. Картування обводненості масиву порід і території. 
Інженерно-геологічні карти й розрізи. Процеси формування рельєфу на 
загальному фоні нерівномірних і нестаціонарних неотектонічних  рухів. 
Приуроченість негативних фізико-геологічних процесів до неоструктур та 
елементів рельєфу різного віку. 

 
ТЕМА 5. Оцінка складності інженерно-геологічних умов та 

оптимізація досліджень. Принципи розташування і встановлення об’ємів 
робіт (8 год). 

Природні та економічні умови виконання інженерно-геологічних 
досліджень. Природні чинники, що використовуються для інженерно-
геологічної оцінки місцевості: клімат, рельєф і геоморфологічні умови; 
тектонічні особливості місцевості й умови залягання порід; літологічні і 
петрографічні особливості порід; гідрогеологічні умови; фізико-геологічні 
процеси. Інженерно-геологічна оцінка природних чинників залежно від 
можливого впливу типу й конструкції споруди. Технічне завдання і нормативні 
документи як основа для встановлення видів та об’ємів інженерно-геологічних 
робіт. Принципи закладання гірничих виробок, профілів і точок спостережень 
під час інженерно-геологічних площинних досліджень.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Методи отримання інженерно-геологічної 

інформації для різних видів будівництва. 
ТЕМА 6. Гірничі та бурові роботи. Динамічне і статичне зондування. 

Випробування ґрунтів статичними навантаженнями в шурфах і 
свердловинах. Випробування на зрізання ціликів ґрунту (9 год). 
Призначення гірничих і бурових робіт як видів інженерно-геологічних 
досліджень. Порівняльна характеристика різних типів гірничих виробок у 
процесі інженерно-геологічних досліджень. Принципи механічного зондування 
порід та його види. Суть і методика динамічного й статичного зондування. 
Пенетраційне випробування грунтів. Загальні принципи і методика виконання 
дослідних навантажень у шурфах і свердловинах. Використання різних видів 
штампів для визначення деформаційних характеристик грунтів. Методика 
виконання штампових дослідів (умовна стабілізація осідання). Визначення 
модулів деформації порід та інших показників деформації. Принципи 
випробування пресіометрами. Методи визначення міцнісних характеристик 



гірських порід. Зсування та обрушення ціликів породи в шурфах (визначення 
кута внутрішнього тертя і питомого зчеплення грунтів).  

 
ТЕМА 7. Інженерно-геологічні вишукування для промислового, 

цивільного та гідротехнічного будівництва (9 год). 
Вимоги, що висуваються до придатності майданчиків будівництва. Головні 
завдання інженерно-геологічних вишукувань:  

1) оцінка сучасних інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов 
території за основними складовими; 

2) прогноз інженерно-геологічних процесів у наближеній і просторово-
часовій формі; 

3) аналіз характеру й причин деформацій споруд, якщо вони відбуваються; 
4) збір даних і аналіз впливу техногенних змін на екологію та економіку 

району; 
5) узагальнення результатів вишукувань минулих років; 
6) інженерно-геологічне обґрунтування сейсмічного районування території; 
7) інженерно-геологічна типізація території за ступенем придатності для 

житлового й промислового будівництва. 
Етапність і послідовність виконання вишукувань. Основні види робіт, 

спрямованих на виконання завдань. 
Комплекси гідротехнічних споруд: їхнє призначення і склад (гідровузли, 
гідроакумулятивні електростанції, водосховища різноманітного призначення, 
канали, портові й берегоукріплювальні споруди). Головні завдання інженерно-
геологічних вишукувань для різних видів гідротехнічних споруд:  
Види польових і лабораторних інженерно-геологічних досліджень для 
гідротехнічного будівництва. 

 
ТЕМА 8. Інженерно-геологічні вишукування для будівництва 

аеродромів, підземних споруд та лінійного будівництва (8 год). 
Штучні злітно-посадкові смуги (ЗПС) як специфічні об’єкти будівництва: 
конструкція, способи влаштування, технічні вимоги і заходи безпеки 
експлуатації. Основні завдання інженерно-геологічних вишукувань для 
будівництва аеродромів. Зміст і вимоги до вишукувань для аеродромів на 
стадіях ТЕО, ТП та більш детальних.  
Інженерно-геологічні процеси і явища, котрі виникають під час підземного 
будівництва (гірничий тиск, гірничі удари, вивалювання, водо- і газопритоки, 
розущільнення, обрушення покрівлі). Дослідження і вишукування на стадіях 
ТЕО, технічного проекту і робочих креслень. Специфіка виконання досліджень 
у зв’язку з підземним будівництвом.  
Види інженерно-геологічних вишукувань для обгрунтування: а) проектування і 
будівництва нових авто- і залізничних трас, ліній електропередач і 
трубопроводів; б) проектів реконструкції існуючих доріг в зв‘язку з новими 
вимогами експлуатації; в) інженерних заходів із стійкості земляного полотна і 



дорожніх споруд для безумовного забезпечення безпеки руху; стійкості опор 
ліній електропередач (ЛЕП); безаварійного функціонування трубопроводів 
різного призначення. 
Особливості інженерно-геологічних вишукувань для проектування нових і 
реконструкції існуючих доріг. Високі насипи та глибокі виїмки. Мостові 
переходи. Інженерно-геологічні вишукування для проектування та будівництва 
ліній електропередач на різних етапах. Інженерно-геологічні вишукування для 
проектування та будівництва трубопроводів. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 
 

Кількість годин  
№ 

 
НАЗВА ТЕМИ Лекції  Практ. Самост. 



теми  робота робота 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні питання методики інженерно-

геологічних досліджень. 
1 Стадії проектування і вишукувань. Нормативні 

документи. 2  4 

2 Принципові положення методики інженерно-
геологічних досліджень. Геологічні та інженерно-
геологічні тіла, масиви, елементи, геосистеми та інші 
поняття. 

2 4 5 

3 Методи прогнозування інженерно-геологічних 
процесів. Оцінка масивів порід і територій. 2  4 

4 Інженерно-геологічна зйомка і картування. 
Геоморфологічні елементи, неотектонічні рухи і 
геологічні явища як об’єкти картування. 

2 4 5 

5 Оцінка складності інженерно-геологічних умов та 
оптимізація досліджень. Принципи розташування і 
встановлення об’ємів робіт.  

2 4 5 

Модульна контрольна робота 1   2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Методи отримання інженерно-геологічної 

інформації для різних видів будівництва. 
6 Гірничі та бурові роботи. Динамічне і статичне 

зондування, пенетраційний метод. Випробування ґрунтів 
статичними навантаженнями в шурфах і свердловинах. 
Випробування на зрізання ціликів ґрунту. 

2 5 

7 Інженерно-геологічні вишукування для промислового, 
цивільного та гідротехнічного будівництва. 2 4 

8 Інженерно-геологічні вишукування для будівництва 
аеродромів, підземних споруд та лінійного будівництва. 2 

5 

4 

Підсумкова модульна контрольна робота 2 1   
Всього 17 17 38 

 
Загальний обсяг за семестр 72 год, 
в тому числі: 
лекції – 17  год; 
лабораторні – 17 год; 
самостійна робота – 38 год. 
 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні питання методики інженерно-
геологічних досліджень. 
ТЕМА 1. Стадії проектування і вишукувань. Нормативні документи (8 год). 
 

Лекція 1.  Стадії проектування і вишукувань. Нормативні документи. 



Стадії проектування, будівництва і експлуатації споруд і території. 
Стадійність як основне з положень методики інженерно-геологічних 
досліджень. Стадія техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), умови її 
застосування та зміст. Технічний проект (ТП) споруди як основний документ, за 
яким виконується будівництво. Попередні, детальні й додаткові дослідження, 
умови їхнього виконання. Підготовчі, польові й камеральні роботи у процесі 
інженерно-геологічних досліджень. Загальнодержавні збірники норм і правил, 
державні стандарти, відомчі інструкції і методичні вказівки. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год). 
1.Вихідні матеріали для проектування на стадії ТЕО. 
2.Послідовність інженерно-геологічних досліджень. 
Література  

1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований. – 
М.:"Недра", 1986. – 329 с. 

2. Золотарёв Г.С. Методика инженерно-геологичесских исследований. – М.: 
Изд-во МГУ, 1990. – 384 с. 

3. Коломенский Н.В. Общая методика инженерно-геологических 
исследований. – М., Недра, 1968. – 342 с. 

4. Теоретические основы инженерной геологи. Геологические основы /Под 
ред. акад. Сергеева Е.М. – М., Недра, 1985. – 332 с. 

Контрольні запитання 
1. Назвіть і охарактеризуйте основні стадії проектування і вишукувань. 
2. За якими матеріалами складається ТЕО? 
3. Що входить до завдань інженерно-геологічної рекогносцировки? 
4. Вкажіть завдання, що входять до вишукувань на стадії технічного 

проекту.  
5. Якими є основні умови попередніх, детальних і додаткових досліджень? 
6. Дайте характеристику підготовчим, польовим й камеральним роботам у 

процесі інженерно-геологічних досліджень.  
7. Дайте характеристику загальнодержавних збірників норм і правил, 

державних стандартів, відомчих інструкцій і методичних вказівок. 
 

ТЕМА 2. Принципові положення методики інженерно-геологічних 
досліджень. Геологічні та інженерно-геологічні тіла, масиви, елементи, 
геосистеми та інші поняття (9 год). 
Лекція 2. Принципові положення методики інженерно-геологічних 
досліджень. Геологічні та інженерно-геологічні тіла, масиви, елементи, 
геосистеми та інші поняття. 
Принципи: цілі (мети); оптимуму; виправданості «розумного геологічного 
ризику»; обов’язковості координованої і рівноправної діяльності і спільних 



рішень інженера-геолога, проектувальника та будівельника; узагальнення 
результатів інженерно-геологічних досліджень у компактному і наочному 
вигляді; використання сучасних методів, устаткування і технологій. 
Використання досвіду і результатів попередніх вишукувань. Уявлення про 
просторово-часову мінливість інженерно-геологічних умов, їх прогнозування та 
обґрунтування захисних заходів. Поняття «інженерно-геологічний масив порід» 
та «інженерно-геологічне тіло» у їхньому зв’язку з конкретними спорудами та 
видами будівельних робіт. Класифікація масивів гірських порід за порядком. 
Характеристика поняття «інженерно-геологічний елемент» (ІГЕ) як основного 
компонента масиву. Ознаки для виділення границь ІГЕ залежно від видів 
споруд,  характеру майбутніх деформацій в основах і особливостей взаємного 
впливу споруд та основ. Типи інженерно-геологічних масивів та елементів 
цільового призначення, що виділяються з дотриманням принципів літолого-
фаціального, структурно-тріщинного і гідрогеомеханічного аналізу. 
Лабораторне заняття 1 (4 год). 

1.Обчислення класифікаційних і розрахункових показників ґрунтів. 
Завдання для самостійної роботи (5 год). 

1. 1.Врахування мінливості інженерно-геологічних умов у методиці 
вишукувань. 

2. 2.Особливості переходу від початкових стадій вишукувань до 
завершальних. 

3. 2.Роль температури, тиску і вологи у зміні властивостей грунтів у 
масивах. 

4. 3.Розрахункові методи оцінки властивостей масиву порід. 
 
Література  

1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований. – 
М.:"Недра", 1986. – 329 с. 

2. Золотарёв Г.С. Инженерная геодинамика.– М.: Изд-во МГУ, 1983. – 326 с. 
3. Золотарёв Г.С. Методика инженерно-геологичесских исследований. – М.: 

Изд-во МГУ, 1990. – 384 с. 
4. Золотарёв Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии. – М.: Изд-во 

МГУ, 1982. – 344 с. 
5. Коломенский Н.В. Общая методика инженерно-геологических 

исследований. – М., Недра, 1968. – 342 с. 
 
Контрольні запитання 

1. У чому полягає принцип цілі (мети) під час інженерно-геологічних 
вишукувань?  

2. Поясніть суть принципу оптимуму.  
3. Дайте характеристику принципу «розумного геологічного ризику».  



4. В чому полягає координована співпраця інженера-геолога, 
проектувальника і будівельника?  

5. Вибір конкретних ознак для виділення границь інженерно-геологічних 
утворень.  

 
ТЕМА 3. Методи прогнозування інженерно-геологічних процесів. Оцінка 
масивів порід і територій (8 год). 
Лекція 3. Методи прогнозування інженерно-геологічних процесів. Оцінка 
масивів порід і територій. 
Прогнозування й оцінка зміни геологічного середовища як необхідність 
обґрунтування заходів щодо протидії і регулювання негативних процесів. Зміст 
інженерно-геологічних прогнозів. Види прогнозування за часом,  за 
достовірністю, за площею прояву процесів. Методи, що використовуються в 
прогнозування геологічних процесів: 

– аналіз і узагальнення геологічних та інших даних про територію; 
– розрахунки розвитку процесу, в тому числі по окремих стадіях; 
– експерименти й моделювання як власне процесів, так і окремих чинників, 

що на них впливають; 
– ймовірнісно-статистичні методи; 
–   експертні оцінки з використанням попереднього досвіду. 

Методи оцінки масивів та територій: опосередкований геологічний метод; 
розрахункові методи; експериментально-емпіричні методи; геофізичні та 
спеціальні методи. 
Завдання для самостійної роботи (4 год) 

1. Принципи узагальнення і аналізу геологічних даних. 
2. Завдання інженерно-геологічних досліджень у районах розвитку 

вивітрювання порід.  
 
Література 

1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований. – 
М.:"Недра", 1986. – 329 с. 

2. Золотарёв Г.С. Инженерная геодинамика.– М.: Изд-во МГУ, 1983. – 326 с. 
3. Золотарёв Г.С. Методика инженерно-геологичесских исследований. – М.: 

Изд-во МГУ, 1990. – 384 с. 
4. Коломенский Н.В. Общая методика инженерно-геологических 

исследований. – М., Недра, 1968. – 342 с. 
5. Теоретические основы инженерной геологи. Геологические основы /Под 

ред. акад. Сергеева Е.М. – М., Недра, 1985. – 332 с. 
Контрольні запитання 

1. Для чого необхідні прогнози і оцінка зміни геологічного середовища?  
2. Які методи включає в себе прогноз геологічних процесів.  
3. Як поділяються прогнози інженерно-геологічних процесів за часом? 



4. Назвіть прогнози інженерно-геологічних процесів за достовірністю.  
5. Поясніть суть прогнозів інженерно-геологічних процесів за площею 

прояву.  
6. Вкажіть основні характеристики, котрі повинні містити в собі 

інженерно-геологічні прогнози. 
7. Поясніть суть поняття «інженерно-геологічний масив порід».  
8. Що таке інженерно-геологічне тіло? 
9. В чому полягає відмінність між гірською породою та масивом гірських 

порід? 
10. Дайте характеристику масштабного ефекту в оцінці показників 

властивостей порід.  
11. Як класифікуються масиви гірських порід? 
12. Поясніть відмінності між масивами першого, другого та третього 

порядків. 
13. Що називається інженерно-геологічним елементом?  
14. Дайте характеристику основних методів оцінки властивостей масиву 

гірських порід. 
 

ТЕМА 4. Інженерно-геологічна зйомка і картування. Геоморфологічні 
елементи, неотектонічні рухи і геологічні явища як об’єкти картування (9 год). 
Лекція 4. Інженерно-геологічна зйомка і картування. Геоморфологічні 
елементи, неотектонічні рухи і геологічні явища як об’єкти картування. 
Методи наукового пізнання в натурних умовах геологічної будови, підземних 
вод, геологічної історії розвитку і процесів з врахуванням впливу техногенних 
чинників. Поняття про інженерно-геологічну зйомку і картування, відмінності 
між ними. Вивчення фізико-механічних властивостей і стану порід під час 
інженерно-геологічного картування для складання регіональної інженерно-
геологічної класифікації порід, зведеного інженерно-геологічного розрізу 
відкладів району та обгрунтування подальшого вивчення складу, стану і 
властивостей порід. Картування обводненості масиву порід і території. 
Інженерно-геологічні карти й розрізи. Процеси формування рельєфу на 
загальному фоні нерівномірних і нестаціонарних неотектонічних  рухів. 
Приуроченість негативних фізико-геологічних процесів до неоструктур та 
елементів рельєфу різного віку. 
Лабораторне заняття 2 (4 год). 

1. 1.Статистична обробка результатів визначень показників фізичних і 
фізико-механічних властивостей грунтів. Перевірка правильності 
виділення інженерно-геологічних елементів. 

Завдання для самостійної роботи (5 год) 
1. Інженерно-геологічні карти і розрізи. 

Література  



 
1. Золотарёв Г.С. Методика инженерно-геологичесских исследований. – М.: 

Изд-во МГУ, 1990. – 384 с. 
2. Золотарёв Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии. – М.: Изд-во 

МГУ, 1982. – 344 с. 
3. Коломенский Н.В. Общая методика инженерно-геологических 

исследований. – М., Недра, 1968. – 342 с. 
4. Теоретические основы инженерной геологи. Геологические основы /Под 

ред. акад. Сергеева Е.М. – М., Недра, 1985. – 332 с. 
 
Контрольні запитання 

1. Назвіть методи досліджень, що належать до інженерно-геологічних.  
2. Поясніть суть процесу інженерно-геологічної зйомки.  
3. В чому полягає інженерно-геологічне картування території? 
4. Для чого виконується вивчення фізико-механічних властивостей і 

стану порід під час інженерно-геологічного картування? 
5. Як вивчається міцність порід із застосуванням методів картування? 
6. Назвіть і дайте характеристику видів інженерно-геологічних карт. 

 
ТЕМА 5. Оцінка складності інженерно-геологічних умов та оптимізація 
досліджень. Принципи розташування і встановлення об’ємів робіт (8 год). 

Лекція 5. Оцінка складності інженерно-геологічних умов та оптимізація 
досліджень. Принципи розташування і встановлення об’ємів робіт.  
 Природні та економічні умови виконання інженерно-геологічних досліджень. 
Природні чинники, що використовуються для інженерно-геологічної оцінки 
місцевості: клімат, рельєф і геоморфологічні умови; тектонічні особливості 
місцевості й умови залягання порід; літологічні і петрографічні особливості 
порід; гідрогеологічні умови; фізико-геологічні процеси. Інженерно-геологічна 
оцінка природних чинників залежно від можливого впливу типу й конструкції 
споруди. Технічне завдання і нормативні документи як основа для встановлення 
видів та об’ємів інженерно-геологічних робіт. Принципи закладання гірничих 
виробок, профілів і точок спостережень під час інженерно-геологічних 
площинних досліджень. 

Лабораторне заняття 3 (4 год). 
1. Побудова інженерно-геологічної карти та інженерно-геологічних 

розрізів за даними польових робіт. 
Завдання для самостійної роботи (5 год). 

1. Поняття про економічні умови виконання інженерно-геологічних 
досліджень. 

2. Принципи закладання гірничих виробок, профілів і точок спостережень 
під час інженерно-геологічних площинних досліджень. 



  
Література  

1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований. – 
М.:"Недра", 1986. – 329 с. 

2. Золотарёв Г.С. Методика инженерно-геологичесских исследований. – М.: 
Изд-во МГУ, 1990. – 384 с. 

3. Коломенский Н.В. Общая методика инженерно-геологических 
исследований. – М., Недра, 1968. – 342 с. 

4. Солодухи М.А. Инженерно-геологические изыскания для промышленного 
и гражданского строительства. – М., Недра, 1975.– 188 с. 

5. Теоретические основы инженерной геологи. Геологические основы /Под 
ред. акад. Сергеева Е.М. – М., Недра, 1985. – 332 с. 

 
Контрольні запитання 

1. Дайте характеристику економічним умовам інженерно-геологічних 
досліджень. 

2. Що входить до природних умов інженерно-геологічних досліджень?  
3. Вплив рельєфу і геоморфологічних особливостей на оцінку інженерно-

геологічних умов території.  
4. Роль геологічної будови в оцінці складності інженерно-геологічної будови 

території. 
5. Поясніть суть інженерно-геологічної оцінки природних чинників залежно 

від можливого впливу типу й конструкції споруди. 
6. Дайте характеристику польовим методам отримання інженерно-

геологічної інформації.  
7. Поясніть суть наземних інженерно-геологічних спостережень.  
8. Як виконуються аеровізуальні інженерно-геологічні спостереження? 
9. В чому полягає вивчення гідрогеологічних умов та властивостей 

підземних вод? 
10. Як вивчаються прояви екзогенних геологічних процесів під час 

інженерно-геологічних вишукувань? 
11. Вкажіть види стаціонарних інженерно-геологічних спостережень та 

поясніть їх суть.  
 
 
ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1 
Необхідно дати якомога повну і вичерпну відповідь у письмовій формі на 
наступні варіанти запитань. 

1. Стадії проектування і вишукувань. Нормативні документи. Основні 
принципові положення методики інженерно-геологічних досліджень. 

2. Поняття про геологічні та інженерно-геологічні тіла, масиви, елементи і 
геосистеми. Інженерно-геологічні карти і розрізи. 

 



ТЕМА 6. Гірничі та бурові роботи. Динамічне і статичне зондування. 
Випробування ґрунтів статичними навантаженнями в шурфах і 
свердловинах. Випробування на зрізання ціликів ґрунту (9 год). 

Лекція 6. Гірничі та бурові роботи. Динамічне і статичне зондування. 
Випробування ґрунтів статичними навантаженнями в шурфах і 
свердловинах. Випробування на зрізання ціликів ґрунту. 

Призначення гірничих і бурових робіт як видів інженерно-геологічних 
досліджень. Порівняльна характеристика різних типів гірничих виробок у 
процесі інженерно-геологічних досліджень. Принципи механічного зондування 
порід та його види. Суть і методика динамічного й статичного зондування. 
Пенетраційне випробування грунтів. Загальні принципи і методика виконання 
дослідних навантажень у шурфах і свердловинах. Використання різних видів 
штампів для визначення деформаційних характеристик грунтів. Методика 
виконання штампових дослідів (умовна стабілізація осідання). Визначення 
модулів деформації порід та інших показників деформації. Принципи 
випробування пресіометрами. Методи визначення міцнісних характеристик 
гірських порід. Зсування та обрушення ціликів породи в шурфах (визначення 
кута внутрішнього тертя і питомого зчеплення грунтів). 

 
Завдання для самостійної роботи (5 год) 

1. Основні методи і технічне забезпечення бурових робіт. 
2. Види і призначення горизонтальних підземних гірничих виробок.  
3. Визначення міцнісних показників властивостей порід із застосуванням 

крильчатки. 
 
Література  

1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований. – 
М.:"Недра", 1986. – 329 с. 

2. Золотарёв Г.С. Методика инженерно-геологичесских исследований. – М.: 
Изд-во МГУ, 1990. – 384 с. 

3. Золотарёв Г.С. Учебное пособие по инженерной геологии. – М.: Изд-во 
МГУ, 1982. – 344 с. 

4. Коломенский Н.В. Общая методика инженерно-геологических 
исследований. – М., Недра, 1968. – 342 с. 

 
Контрольні запитання 

1. Поясніть, для яких завдань застосовуються гірничі та бурові роботи у 
процесі інженерно-геологічних досліджень. 

2. Дайте порівняльну характеристику різних типів гірничих виробок. 
3. Охарактеризуйте різни види вертикальних і горизонтальних гірничих 

виробок. 



4. Поясніть роль і значення бурових робіт у процесі інженерно-геологічних 
досліджень. 

5. Вкажіть на переваги й недоліки різних видів буріння з позицій інженерно-
геологічних досліджень. 

6. Поясніть принципи механічного зондування порід. Чим воно відрізняється 
від зондування?  

7. Вкажіть на переваги польових методів у визначенні міцнісних і 
деформаційних властивостей грунтів.  

8. Яким чином відбуваються штампові досліди в шурфах, які результати 
можна отримати? 

9. Для яких завдань застосовуються випробування грунтів пресіометрами? 
10. Поясніть суть методів обрушення ціликів грунту в шурфах. 
11. Як і для яких грунтів відбуваються випробування грунтів крильчаткою? 
 
ТЕМА 7. Інженерно-геологічні вишукування для промислового, 

цивільного та гідротехнічного будівництва (9 год). 
Лекція 7. Інженерно-геологічні вишукування для промислового, 

цивільного та гідротехнічного будівництва. 
Вимоги, що висуваються до придатності майданчиків будівництва. Головні 
завдання інженерно-геологічних вишукувань:  

1. оцінка сучасних інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов 
території за основними складовими; 

2. прогноз інженерно-геологічних процесів у наближеній і просторово-
часовій формі; 

3. аналіз характеру й причин деформацій споруд, якщо вони відбуваються; 
4. збір даних і аналіз впливу техногенних змін на екологію та економіку 

району; 
5. узагальнення результатів вишукувань минулих років; 
6. інженерно-геологічне обґрунтування сейсмічного районування території; 
7. інженерно-геологічна типізація території за ступенем придатності для 

житлового й промислового будівництва. 
Етапність і послідовність виконання вишукувань. Основні види робіт, 
спрямованих на виконання завдань. 
Комплекси гідротехнічних споруд: їхнє призначення і склад (гідровузли, 
гідроакумулятивні електростанції, водосховища різноманітного призначення, 
канали, портові й берегоукріплювальні споруди). Головні завдання інженерно-
геологічних вишукувань для різних видів гідротехнічних споруд:  
Види польових і лабораторних інженерно-геологічних досліджень для 
гідротехнічного будівництва. 
 
Лабораторне заняття 4 (5 год). 

1. Побудова літолого-генетичної карти за даними інженерно-геологічних 
вишукувань. 



2. Знайомство з основними типами інженерно-геологічних карт (їх 
призначення, принципи побудови, використання). 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год) 

1. Оцінка сучасних інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов 
територій за клімато-гідрологічними ознаками.  

2. Види портових і берегоукріплювальних споруд. 
3. Судноплавні, дериваційні та іригаційні канали: призначення, методи 

будівництва і умови експлуатації. 
 
Література  

1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований. – 
М.:"Недра", 1986. – 329 с. 

2. Дзеваньский Я., Комаров И.С. и др. Инженерно-геологические 
исследования при гидротехническом строительстве. – М, Недра, 1981. – 
352 с. 

3. Золотарёв Г.С. Методика инженерно-геологичесских исследований. – М.: 
Изд-во МГУ, 1990. – 384 с. 

4. Коломенский Н.В. Общая методика инженерно-геологических 
исследований. – М., Недра, 1968. – 342 с. 

5. Теоретические основы инженерной геологи. Геологические основы /Под 
ред. акад. Сергеева Е.М. – М., Недра, 1985. – 332 с. 

 
Контрольні запитання 

1. Дайте характеристику основним складовим оцінки сучасних інженерно-
геологічних умов територій. 

2. Поясніть суть прогнозу інженерно-геологічних процесів у наближеній і 
просторово-часовій формі.  

3. Як відбуваються спостереження за характером і причинами деформацій 
споруд? 

4. Яким вимогам повинні задовольняти майданчики будівництва? 
5. Дайте характеристику основним видам польових і лабораторних   

досліджень          територій промислового і цивільного будівництва. 
6. Назвіть і охарактеризуйте типи гідротехнічних споруд. 
7. Якими є основні завдання під час вишукувань для гідровузлів? 
8. Як можуть оцінюватися міцність і деформаційність грунтів під час 

інженерно-геологічних вишукувань для будівництва водосховищ? 
9. Назвіть основні природні чинники, що підлягають вивченню в процесі 

інженерно-геологічних вишукувань для гідротехнічного будівництва. 
10. Вкажіть головні групи завдань під час вишукувань для водосховищ. 
11. Назвіть головні групи завдань під час вишукувань для каналів різного 

призначення. 



 
ТЕМА 8. Інженерно-геологічні вишукування для будівництва 

аеродромів, підземних споруд та лінійного будівництва (8 год). 
Лекція 8. Інженерно-геологічні вишукування для будівництва 

аеродромів, підземних споруд та лінійного будівництва. 
Штучні злітно-посадкові смуги (ЗПС) як специфічні об’єкти будівництва: 
конструкція, способи влаштування, технічні вимоги і заходи безпеки 
експлуатації. Основні завдання інженерно-геологічних вишукувань для 
будівництва аеродромів. Зміст і вимоги до вишукувань для аеродромів на 
стадіях ТЕО, ТП та більш детальних.  
Інженерно-геологічні процеси і явища, котрі виникають під час підземного 
будівництва (гірничий тиск, гірничі удари, вивалювання, водо- і газопритоки, 
розущільнення, обрушення покрівлі). Дослідження і вишукування на стадіях 
ТЕО, технічного проекту і робочих креслень. Специфіка виконання досліджень 
у зв’язку з підземним будівництвом.  
Види інженерно-геологічних вишукувань для обгрунтування: а) проектування і 
будівництва нових авто- і залізничних трас, ліній електропередач і 
трубопроводів; б) проектів реконструкції існуючих доріг в зв‘язку з новими 
вимогами експлуатації; в) інженерних заходів із стійкості земляного полотна і 
дорожніх споруд для безумовного забезпечення безпеки руху; стійкості опор 
ліній електропередач (ЛЕП); безаварійного функціонування трубопроводів 
різного призначення. 

Особливості інженерно-геологічних вишукувань для проектування нових і 
реконструкції існуючих доріг. Високі насипи та глибокі виїмки. Мостові 
переходи. Інженерно-геологічні вишукування для проектування та будівництва 
ліній електропередач на різних етапах. Інженерно-геологічні вишукування для 
проектування та будівництва трубопроводів. 
Лабораторне заняття 4 (2 год). 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год). 

1. Види деформацій у ґрунтових основах ЗПС (порівняльна характеристика). 
2. Мерзлотні явища в грунтах. 
3. Дослідження на ділянках високих насипів та глибоких виїмок. 
4. Особливості інженерно-геологічних досліджень на ділянках мостових 

переходів. 
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Контрольні запитання 

1. Дайте характеристику злітно-посадкових смуг (ЗПС) як специфічних 
об’єктів будівництва з позицій інженерно-геологічних вишукувань. 

2. Назвіть характерні види деформацій у грунтах основи ЗПС. 
3. Якими є основні завдання вишукувань у вивченні територій аеродромів? 
4. Дайте характеристику основним стадіям і видам вишукувань на 

територіях аеродромів. 
5. Яким деформаціям піддаються грунтові основи автомобільних доріг і 

залізниць?  
6. Назвіть види інженерно геологічних вишукувань на стадіях ТЕО і 

технічного проекту для будівництва доріг. 
7. Назвіть види інженерно геологічних вишукувань на стадіях ТЕО і 

технічного проекту для будівництва ліній електропередач. 
8. Вкажіть види інженерно геологічних вишукувань на стадіях ТЕО і 

технічного проекту для будівництва трубопроводів. 
9. Як оцінюється величина осідання внаслідок спрацювання водоносного 

горизонту? 
 

ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОЇ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 
Необхідно дати якомога повну і вичерпну відповідь у письмовій формі на 
наступні варіанти запитань. 

1. Інженерно-геологічна зйомка і картування. Документація, спостереження 
і випробування під час досліджень різного масштабу.  

2. Види натурних і лабораторних геомеханічних досліджень для цивільного і 
промислового будівництва. 
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ПИТАННЯ  НА  ЗАЛІК 
1. Назвіть і охарактеризуйте основні стадії проектування і вишукувань. 
2. За якими матеріалами складається ТЕО? 
3. Що входить до завдань інженерно-геологічної рекогносцировки? 
4. Вкажіть завдання, що входять до вишукувань на стадії технічного 

проекту.  
5. Якими є основні умови попередніх, детальних і додаткових 

досліджень? 
6. Дайте характеристику підготовчим, польовим й камеральним роботам 

у процесі інженерно-геологічних досліджень.  
7. Дайте характеристику загальнодержавних збірників норм і правил, 

державних стандартів, відомчих інструкцій і методичних вказівок. 
8. У чому полягає принцип цілі (мети) під час інженерно-геологічних 

вишукувань?  
9. Поясніть суть принципу оптимуму.  
10. Дайте характеристику принципу «розумного геологічного ризику».  
11. В чому полягає координована співпраця інженера-геолога, 

проектувальника і будівельника?  
12. Вибір конкретних ознак для виділення границь інженерно-геологічних 

утворень.  
13. Для чого необхідні прогнози і оцінка зміни геологічного середовища?  
14. Які методи включає в себе прогноз геологічних процесів.  
15. Як поділяються прогнози інженерно-геологічних процесів за часом? 
16. Назвіть прогнози інженерно-геологічних процесів за достовірністю.  
17. Поясніть суть прогнозів інженерно-геологічних процесів за площею 

прояву.  
18. Вкажіть основні характеристики, котрі повинні містити в собі 

інженерно-геологічні прогнози. 
19. Поясніть суть поняття «інженерно-геологічний масив порід».  
20. Що таке інженерно-геологічне тіло? 
21. В чому полягає відмінність між гірською породою та масивом гірських 

порід? 



22. Дайте характеристику масштабного ефекту в оцінці показників 
властивостей порід.  

23. Як класифікуються масиви гірських порід? 
24. Поясніть відмінності між масивами першого, другого та третього 

порядків. 
25. Що називається інженерно-геологічним елементом?  
26. Дайте характеристику основних методів оцінки властивостей масиву 

гірських порід. 
27. Назвіть методи досліджень, що належать до інженерно-геологічних.  
28. Поясніть суть процесу інженерно-геологічної зйомки.  
29. В чому полягає інженерно-геологічне картування території? 
30. Для чого виконується вивчення фізико-механічних властивостей і 

стану порід під час інженерно-геологічного картування? 
31. Як вивчається міцність порід із застосуванням методів картування? 
32. Назвіть і дайте характеристику видів інженерно-геологічних карт. 
33. Дайте характеристику економічним умовам інженерно-геологічних 

досліджень. 
34. Що входить до природних умов інженерно-геологічних досліджень?  
35. Вплив рельєфу і геоморфологічних особливостей на оцінку інженерно-

геологічних умов території.  
36. Роль геологічної будови в оцінці складності інженерно-геологічної 

будови території. 
37. Поясніть суть інженерно-геологічної оцінки природних чинників 

залежно від можливого впливу типу й конструкції споруди. 
38. Дайте характеристику польовим методам отримання інженерно-

геологічної інформації.  
39. Поясніть суть наземних інженерно-геологічних спостережень.  
40. Як виконуються аеровізуальні інженерно-геологічні спостереження? 
41. В чому полягає вивчення гідрогеологічних умов та властивостей 

підземних вод? 
42. Як вивчаються прояви екзогенних геологічних процесів під час 

інженерно-геологічних вишукувань? 
43. Вкажіть види стаціонарних інженерно-геологічних спостережень та 

поясніть їх суть.  
44. Поясніть, для яких завдань застосовуються гірничі та бурові роботи у 

процесі інженерно-геологічних досліджень. 
45. Дайте порівняльну характеристику різних типів гірничих виробок. 
46. Охарактеризуйте різни види вертикальних і горизонтальних гірничих 

виробок. 
47. Поясніть роль і значення бурових робіт у процесі інженерно-

геологічних досліджень. 
48. Вкажіть на переваги й недоліки різних видів буріння з позицій 

інженерно-геологічних досліджень. 



49. Поясніть принципи механічного зондування порід. Чим воно 
відрізняється від зондування?  

50. Вкажіть на переваги польових методів у визначенні міцнісних і 
деформаційних властивостей грунтів.  

51. Яким чином відбуваються штампові досліди в шурфах, які результати 
можна отримати? 

52. Для яких завдань застосовуються випробування грунтів 
пресіометрами? 

53. Поясніть суть методів обрушення ціликів грунту в шурфах. 
54. Як і для яких грунтів відбуваються випробування грунтів 

крильчаткою? 
55. Дайте характеристику основним складовим оцінки сучасних 

інженерно-геологічних умов територій. 
56. Поясніть суть прогнозу інженерно-геологічних процесів у наближеній і 

просторово-часовій формі.  
57. Як відбуваються спостереження за характером і причинами 

деформацій споруд? 
58. Яким вимогам повинні задовольняти майданчики будівництва? 
59. Дайте характеристику основним видам польових і лабораторних   

досліджень          територій промислового і цивільного будівництва. 
60. Назвіть і охарактеризуйте типи гідротехнічних споруд. 
61. Якими є основні завдання під час вишукувань для гідровузлів? 
62. Як можуть оцінюватися міцність і деформаційність грунтів під час 

інженерно-геологічних вишукувань для будівництва водосховищ? 
63. Назвіть основні природні чинники, що підлягають вивченню в процесі 

інженерно-геологічних вишукувань для гідротехнічного будівництва. 
64. Вкажіть головні групи завдань під час вишукувань для водосховищ. 
65. Назвіть головні групи завдань під час вишукувань для каналів різного 

призначення. 
66. Дайте характеристику злітно-посадкових смуг (ЗПС) як специфічних 

об’єктів будівництва з позицій інженерно-геологічних вишукувань. 
67. Назвіть характерні види деформацій у грунтах основи ЗПС. 
68. Якими є основні завдання вишукувань у вивченні територій 

аеродромів? 
69. Дайте характеристику основним стадіям і видам вишукувань на 

територіях аеродромів. 
70. Яким деформаціям піддаються грунтові основи автомобільних доріг і 

залізниць?  
71. Назвіть види інженерно геологічних вишукувань на стадіях ТЕО і 

технічного проекту для будівництва доріг. 
72. Назвіть види інженерно геологічних вишукувань на стадіях ТЕО і 

технічного проекту для будівництва ліній електропередач. 
73. Вкажіть види інженерно геологічних вишукувань на стадіях ТЕО і 

технічного проекту для будівництва трубопроводів. 



74. Як оцінюється величина осідання внаслідок спрацювання водоносного 
горизонту? 

 


