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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Нормативна база гідрогеологічних та 

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 6 семестрі 3 курсу бакалавратури в обсязі – 72 год.  
 (2 кредити ECTS ) зокрема: лекції – 28 год., практичні – 14  год., самостійна 
робота – 30 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 
контрольні роботи.  
Завершується дисципліна заліком в письмово-усній формі. 

Мета дисципліни – дати знання з нормативних документів та принципів їх 
застосування в практичній діяльності, а також навчання регламенту проведення 
досліджень та вивчення методів обробки первинної інформації згідно з 
положеннями нормативної бази. 
        Завдання – вивчення структури і змісту нормативних документів, які 
містять у собі термінологію, означення, опис методів виконання досліджень і 
методів обробки результатів гідрогеологічних та інженерно-геологічних 
досліджень. 

Предмет вивчення – сукупність нормативних документів, які 
регламентують виконання гідрогеологічних та інженерно-геологічних 
досліджень. Розглядаються також положення, які містяться в нормативній базі, 
але не знайшли розповсюдження в практичній діяльності. Заключна частина  
містить порівняльний аналізу вітчизняної нормативної бази і нормативної бази 
зарубіжних країн. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

1. порядок розробки і введення в дію нормативної документації відповідного 
спрямування;  

2. зміст основних вимог, що прописані в державних санітарних нормах і 
правилах, стандартах та будівельних нормах і стосуються 
гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень;  

3. принципи та умови застосування положень нормативної бази 
гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень; 

4. методи і алгоритми обробки гідрогеологічних та інженерно-геологічних 
даних, які рекомендуються нормативною базою. 

вміти: 
1. орієнтуватися в системі чинної нормативної документації; 
2. обирати для застосування в практичній діяльності відповідні стандарти, 

норми і правила; 
3. складати технічні завдання і програми гідрогеологічних та інженерно-

геологічних вишукувань на засадах неухильного дотримання вимог 
нормативної документації.  



Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). «Нормативна база гідрогеологічних та інженерно-
геологічних досліджень» є дисципліною, що формує розуміння важливості 
нормативної бази гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень як 
основи польових і лабораторних гідрогеологічних та інженерно-геологічних 
вишукувань.  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Для опанування навчальної дисципліни 
необхідні знання з «Гідрогеології», «Інженерної геології», «Методики 
гідрогеологічних досліджень», «Методики інженерно-геологічних досліджень». 
Дисципліна «Нормативна база гідрогеологічних та інженерно-геологічних 
досліджень» є базовою для використання положень нормативних документів в 
дисциплінах «Методика гідрогеологічних досліджень», «Методика інженерно-
геологічних досліджень», «Гідрогеологічне моделювання», «Інженерно-
геологічне моделювання». 

 Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 7, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 8 - 13. Обов’язковим для заліку є  виконання практичних робіт. 
            (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

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 скласти 
письмові реферати по всіх пропущених темах семінарських занять, 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) 

За 100 – бальною 
шкалою 

За 
національною 

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

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Нормативні документи в гідрогеології та 

інженерній геології: порядок прийняття, структура і зміст, основні 
положення. 
 
ТЕМА 1. Загальні положення. Структура та зміст нормативних документів 
(8 год). 

Види, призначення, галузі застосування та інстанції затвердження 
нормативних документів. Санітарні норми і правила в гідрогеології. Державні 
стандарти в гідрогеології та інженерній геології. Загальнодержавні збірники 
норм і правил. Відомчі інструкції і методичні вказівки. Підготовка нормативних 
документів та їх затвердження. Застосування науково обґрунтованих методик.  
 
ТЕМА 2.  Нормативна база польових і лабораторних досліджень (10 год). 

Державні будівельні норми про забезпечення комплексного вивчення 
природних умов. Отримання необхідних і достатніх матеріалів для розробки 
рішень для проектування та будівництва різних об’єктів. Перелік видів робіт за 
приналежністю до інженерних вишукувань. Вимоги до технічного завдання.  

 
ТЕМА 3. Інженерні  вишукування для будівництва (10 год). 
Зміст програми інженерних вишукувань та вимоги до неї. Кошторисно–

договірна документація, її призначення і вимоги до неї. Порядок отримання 
дозволу на виконання вишукувальних робіт. Відомості про раніше виконані 
вишукування. Характеристика підприємств, що проектуються, клас 
відповідальності будівель і споруд. Дані про вплив проектованих об’єктів на 
довкілля. Заходи інженерного захисту території і споруд. 

 
ТЕМА 4. Проектування основ будівель і споруд (8 год). 
Стадійність проектування та її відображення в нормативних документах. 

Вибір схеми основи, її типу, конструкції, матеріалу і розмірів. Групи граничних 
станів, за якими ведеться розрахунок основ. Вимоги нормативної бази до складу 
і точності результатів вишукувань. Забезпечення надійності і достовірності 
даних. Нормування термінів і порядку представлення звітних матеріалів. 
Додаткові вимоги і відомості стосовно окремих видів вишукувань.  

  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Гідрогеологічні та інженерно-геологічні 

дослідження за вимогами нормативних документів. 
ТЕМА 5. Методи польових випробувань статичним і динамічним 

зондуванням (10год). 
Нормативні документи стосовно комплексуваня методів польових 

випробувань грунтів. Основні завдання статичного і динамічного зондування. 
Обгрунтування вибору методів досліджень. Регламентація додаткових польових 
досліджень. Держбуд України про порядок випробування паль у грунті 
статичним і динамічним зондуванням.  



ТЕМА 6. Нормативні методи лабораторного визначення 
характеристик міцності і деформаційності (11 год). 

Порядок відбору, транспортування і зберігання зразків грунту відповідно 
до нормативної документації. Підготовка зразків до випробувань, ведення 
робочої лабораторної документації. Регламентація компресійних випробувань в 
лабораторних умовах. Нормативна база стосовно визначення просідних 
властивостей грунтів. Випробування зразків на зсув. Навантаження і впливи, що 
враховуються під час лабораторного вивчення зразків.  
 
ТЕМА 7. Методи статистичної обробки результатів випробувань (11 год). 

Основні параметри властивостей грунтів, що піддаються статистичній 
обробці. Нормативні і розрахункові показники властивостей грунтів. 
Розрахунок значень коефіцієнта варіації та середньоквадратичного відхилення. 
Регламентація чинними документами порядку введення поправочних 
коефіцієнтів. Порядок відбракування відхилень і формування статистичної 
вибірки. Перевірка можливості об’єднання двох інженерно-геологічних 
елементів. Використання статистичних критеріїв. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин № 

теми 
Назва теми 

лекції практ. 
заняття 

самост. 
робота 

Змістовий модуль 1.  
Нормативні документи в гідрогеології та інженерній геології: порядок 

прийняття, структура і зміст, основні положення.  
1 Загальні положення. Структура та 

зміст нормативних документів.  
2 2 4 

2 Нормативна база польових і 
лабораторних досліджень. 

4 2 4 

3 Інженерні  вишукування для 
будівництва. 

4 2 4 

4 Нормативна база проектування основ 
будівель і споруд. 

2 2 4 

Модульна контрольна робота 1.  2   
Разом 14 8 16 

Змістовий модуль 2.  
Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження за вимогами 

нормативних документів. 
5 Регламентація нормативною базою 

методів польових випробувань 
статичним і динамічним зондуванням. 

4 2 4 

6 Нормативні методи лабораторного 
визначення характеристик міцності і 
деформаційності. 

4 2 5 

7 Державний стандарт щодо методів 
статистичної обробки результатів 
випробувань. 

4 2 5 

Підсумкова модульна контрольна робота 2. 2   
Разом 14 6 14 
Всього 28 14 30 

 
 
Загальний обсяг за семестр – 72 год., в тому числі: 
Лекції – 28 год.; 
Практичних занять – 14 год.; 
Самостійної роботи студентів – 30 год. 
 
 
 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Нормативні документи в гідрогеології та 
інженерній геології: порядок прийняття, структура і зміст, основні 
положення. 
 
ТЕМА 1. Загальні положення. Структура та зміст нормативних документів. 
(8 год). 
Лекція 1. Загальні положення. Структура та зміст нормативних 
документів.  

Види, призначення, галузі застосування та інстанції затвердження 
нормативних документів. Санітарні норми і правила в гідрогеології. Державні 
стандарти в гідрогеології та інженерній геології. Загальнодержавні збірники 
норм і правил. Відомчі інструкції і методичні вказівки. Підготовка нормативних 
документів та їх затвердження. Застосування науково обґрунтованих методик.  
 
Практична робота 1. Санітарні норми і правила в гідрогеології, що діють нині 
на території України (2 год.). 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). 

1. Порядок відбору, транспортування та зберігання проб води. 
Рекомендована література 

1. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд. 

2. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд. 

3. Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до 
якості води централізованого господарсько-питного водопостачання. 

 
Контрольні запитання 

1. Поясніть, якою є структура нормативного документу (НД).  
2. В чому полягають відмінності між НД, що регламентують проведення 

польових і лабораторних випробувань?     
3. За якими умовами потрібна нова редакція НД?  
4. З яких питань інженерно-геологічних досліджень відсутні НД? 

 
ТЕМА 2. Нормативна база польових і лабораторних досліджень (10 год). 
Лекція 2. Польові інженерно-геологічні  та гідрогеологічні дослідження. 

Державні будівельні норми про забезпечення комплексного вивчення 
природних умов. Отримання необхідних і достатніх матеріалів для розробки 
рішень для проектування та будівництва різних об’єктів. Перелік видів робіт за 
приналежністю до інженерних вишукувань. Вимоги до технічного завдання.  
 



Завдання для самостійної роботи (2 год). 
Положення нормативних документів про відкачки зі свердловин. 
 
Рекомендована література  

1. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. 
Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. 

2. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд. 

3. Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до 
якості води централізованого господарсько-питного водопостачання. 

4. ДСТУ Б В.2.1-93-2002. Методи польових випробувань статичним та 
динамічним зондуванням. 

 
Контрольні запитання 

1. Які види гідрогеологічних та інженерно-геологічних вишукувань 
належать до польових? 

2. За якими нормативами відбувається вибір польових гідрогеологічних 
досліджень? 

3. Назвіть головні напрямки досліджень для оцінки впливів на довкілля, які 
регламентуються в НД. 

4. Поясніть порядок застосування статичного і динамічного зондування.  
 
Лекція 3. Лабораторні гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження. 

Лабораторні дослідження проб води і грунтів як складова частина 
нормативної бази вишукувань. Державні санітарні норми і правила та стандарти 
стосовно лабораторних досліджень. Хімічний склад підземних вод та його 
вплив на інженерні споруди. Регламентація кількості лабораторних випробувань 
для кожного інженерно-геологічного елемента. 
 
Практична робота 2. Документи, що регламентують визначення 
характеристик водопроникності гірських порід (2 год).  
 
Завдання для самостійної роботи.  

1. Застосування нормативної бази при проведенні лабораторних досліджень 
(4 год). 

 
Рекомендована література  
1. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. 

Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. 
2. ДСТУ Б В.2.1-3-96. Ґрунти. Лабораторні випробування. Основні положення. 
3. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Ґрунти. Класифікація. 
4. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів 

випробувань. 



Контрольні запитання 
1. Назвіть методи лабораторних випробувань ґрунтів і підземних вод. 
2. Вкажіть вимоги нормативної документації стосовно лабораторних методів 

досліджень властивостей ґрунтів і підземних вод. 
3. Як класифікуються грунти відповідно до Державного стандарту України? 
4. Поясніть вимоги НД стосовно якості підземних вод для питних потреб. 

 
ТЕМА 3. Інженерні  вишукування для будівництва (10 год). 
Лекція 4. Визначення державними будівельними нормами регламенту 
інженерно-геологічних досліджень в різних геологічних умовах. 

Зміст програми інженерних вишукувань та вимоги до неї. Кошторисно–
договірна документація, її призначення і вимоги до неї. Порядок отримання 
дозволу на виконання вишукувальних робіт. Відомості про раніше виконані 
вишукування. Характеристика підприємств, що проектуються, клас 
відповідальності будівель і споруд. Дані про вплив проектованих об’єктів на 
довкілля. Заходи інженерного захисту території і споруд. 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год). 

1. Вплив природних та економічних умов на виконання інженерно-
геологічних та гідрогеологічних досліджень. 

 
Рекомендована література  

1. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. 
Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. 

2. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд. 

3. ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. 
4. ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні 

положення проектування. 
 
Контрольні запитання 

1. Назвіть природні та економічні умови виконання гідрогеологічних та 
інженерно-геологічних вишукувань. 

2. Як поділяються природні умови за складністю відповідно до чинної 
нормативної документації? 

3. Поясніть зміст інженерно-геологічних вишукувань для цивільного 
будівництва стосовно стадії техніко-економічного обґрунтування. 

4. Поясніть зміст інженерно-геологічних вишукувань для промислового 
будівництва стосовно стадії проекту. 

 



Лекція 5. Вимоги нормативної бази стосовно проведення стаціонарних 
спостережень. 
Обгрунтування стаціонарних спостережень. Нормативна база про види 
геологічних процесів, вивчення яких вимагає застосування стаціонарних 
спостережень. Тривалість стаціонарних спостережень. Обробка і аналіз даних та 
представлення результатів. 
 
Практична робота 3. Структура технічного завдання, програми вишукувань та 
науково-технічного звіту (2 год). 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год). 
1. Геофізичні дослідження, відображені в чинному нормуванні вишукувань на 

стадії проекту. 
 
Рекомендована література  
1. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. 

Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. 
2. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд. 

3. ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні 
положення проектування. 

4. ДБН В.1.2-5:2007. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 
об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів. 

5. ДСТУ Б В.2.1-3-96. Ґрунти. Лабораторні випробування. Основні положення. 
6. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Ґрунти. Класифікація. 
7. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів 

випробувань. 
 
Контрольні запитання 

1. Назвіть види стаціонарних спостережень під час вивчення небезпечних 
екзогенних геологічних процесів. 

2. Якою має бути тривалість стаціонарних спостережень відповідно до НД? 
3. Для розв’язку яких завдань виконується рекогносцировка місцевості під 

час вишукувань для вудівництва? 
4. Наведіть приклади комплексного використання геофізичних і 

традиційних гідрогеологічних та інженерно-геологічних методів. 
 

ТЕМА 4. Нормативна база проектування основ будівель і споруд (8 год). 
Лекція 6. Розрахункові схеми основ будівель і споруд, відображені в 
нормативних документах.  



Стадійність проектування та її відображення в нормативних документах. 
Вибір схеми основи, її типу, конструкції, матеріалу і розмірів. Групи граничних 
станів, за якими ведеться розрахунок основ. Вимоги нормативної бази до складу 
і точності результатів вишукувань. Забезпечення надійності і достовірності 
даних. Нормування термінів і порядку представлення звітних матеріалів. 
Додаткові вимоги і відомості стосовно окремих видів вишукувань. 
 
Практична робота 4. Розрахункові схеми для визначення величини осідання 
грунтових основ (2 год). 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год) 

1. Показники фізичних та фізико-механічних властивостей ґрунтів, що 
використовуються в розрахункових схемах. 

 
Рекомендована література  
1. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. 

Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. 
2. ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. 
3. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд.  
4. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів 

випробувань. 
 
Контрольні запитання 
1. Які розрахункові схеми використовуються для оцінки величини осідання 

ґрунтових основ? 
2. Назвіть головні схеми для розрахунку стійкості будівель і споруд. 
3. Поясніть принципи забезпечення надійності будівель і споруд, прописані в 

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

1. Структура нормативного документу.  
2. Перелік вимог до змісту технічного завдання та програми інже. 
3. Структура інженерно-геологічного звіту згідно положень нормативних 

документів.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Гідрогеологічні та інженерно-геологічні 
дослідження за вимогами нормативних документів. 
 



ТЕМА 5. Регламентація нормативною базою методів польових 
випробувань статичним і динамічним зондуванням (10 год). 
Лекція 7. Загальні положення нормативних документів  стосовно 
виконання статичного і динамічного зондування.  
Нормативні документи стосовно комплексуваня методів польових випробувань 
грунтів. Основні завдання статичного і динамічного зондування. Обгрунтування 
вибору методів досліджень. Регламентація додаткових польових досліджень.  
Завдання для самостійної роботи (2 год). 

1. Стадії проектування, на яких застосовується зондування грунтів 
 
Література 

1.  ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна 
діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. 

2. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд. 

3. ДСТУ Б В.2.1-93-2002. Методи польових випробувань статичним та 
динамічним зондуванням. 

 
Контрольні запитання 

1. Поясніть відмінності між статичним і динамічним зондуванням.  
2. Умови застосування статичного і динамічного зондування.  
3. Визначення інженерно-геологічних елементів за результатами 

статичного і динамічного зондування. 
 

Лекція 8. Обробка результатів статичного і динамічного зондування 
згідно з нормативними документами.  

Інтерпретація результатів зондування. Порівняльний аналіз із результатами 
прямих визначень показників властивостей. Держбуд України про порядок 
випробування паль у грунті статичним і динамічним зондуванням. 
 
Практична робота 5. Кореляція результатів зондування з результатами прямих 
методів досліджень (2 год). 
Завдання для самостійної роботи (2 год) 

1. Пенетраційні випробування ґрунтів. 
 
Рекомендована література  

1. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. 
Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. 

2. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд. 



3. ДСТУ Б В.2.1-93-2002. Методи польових випробувань статичним та 
динамічним зондуванням. 

 
Контрольні запитання 

1. Назвіть показники властивостей ґрунтів, що отримуються за результатами 
зондування. 

2. Як виконується обробка результатів статичного і динамічного 
зондування? 

3. В чому полягають переваги і недоліки методів зондування у порівнянні з 
іншими методами, регламентованими нормативною базою? 

 
ТЕМА 6. Нормативні методи лабораторного визначення характеристик 
міцності і деформаційності (11 год). 
Лекція 9. Державні стандарти методів лабораторного визначення 
характеристик міцності і деформаційності. 

Порядок відбору, транспортування і зберігання зразків грунту відповідно 
до нормативної документації. Підготовка зразків до випробувань, ведення 
робочої лабораторної документації. Регламентація компресійних випробувань в 
лабораторних умовах.  
Завдання для самостійної роботи (2 год). 

1. Загальні положення про виконання лабораторних досліджень. 
 
Рекомендована література  

1. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. 
Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. 

2. ДСТУ Б В.2.1-3-96. Ґрунти. Лабораторні випробування. Основні 
положення. 

3. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Ґрунти. Класифікація. 
4. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів 

випробувань. 
 
Контрольні запитання. 

1. На яких стадіях вишукувань використовуються компресійні випробування 
ґрунтів? 

2. За якими нормами обмежується випробування ґрунтів на зсув? 
3. Нормативи стосовно визначення міцнісних властивостей слабких ґрунтів. 
4. Вимоги чинних стандартів стосовно відбору, зберігання і 

транспортування проб ґрунтів непорушеної структури. 
 
 
Лекція 10. Нормативна база про дослідження просторової мінливості 
показників фізико-механічних властивостей ґрунтів. 



Нормативна база стосовно визначення просідних властивостей грунтів. 
Випробування зразків на зсув. Навантаження і впливи, що враховуються під час 
лабораторного вивчення зразків. 
Семінарське заняття 6. Визначення інженерно-геологічних елементів за 
результатами лабораторних досліджень фізико-механічних властивостей ґрунтів 
 (2 год). 
 
Завдання для самостійної роботи (3 год). 

1. Регламентація представлення результатів досліджень властивостей 
ґрунтів. 

 
Рекомендована література 

1. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. 
Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. 

2. ДСТУ Б В.2.1-3-96. Ґрунти. Лабораторні випробування. Основні 
положення. 

3. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Ґрунти. Класифікація. 
4. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів 

випробувань. 
5. ДСТУ Б В.2.1-93-2002. Методи польових випробувань статичним та 

динамічним зондуванням. 
 

Контрольні запитання 
1. Дайте означення термінам «масив гірських порід» та «інженерно-

геологічний елемент». 
2. За якими принципами виділяються масиви гірських порід? 
3. Поясніть методику виділення інженерно-геологічних елементів. 
 

ТЕМА 7. Нормативна документація стосовно методів статистичної обробки 
та представлення результатів випробувань (11 год). 
Лекція 11. Послідовність статистичної обробки результатів випробувань 
згідно з нормативною базою. 
Основні параметри властивостей грунтів, що піддаються статистичній обробці. 
Нормативні і розрахункові показники властивостей грунтів. Розрахунок значень 
коефіцієнта варіації та середньоквадратичного відхилення. Регламентація 
чинними документами порядку введення поправочних коефіцієнтів.  
Завдання для самостійної роботи (3 год). 

1. Статистичні моделі та принципи їх застосування. 
 
Рекомендована література 

1. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Ґрунти. Класифікація. 



2. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів 
випробувань. 

 
Контрольні запитання 

1. Якою є послідовність статистичної обробки результатів визначення 
фізичних і фізико-механічних властивостей грунтів? 
2. Назвіть умови застосування статистичної моделі узагальнення результатів 
випробувань. 
3. Визначення нормативних і розрахункових значень фізико-механічних 
властивостей ґрунтів. 

 
Лекція 12. Порядок визначення нормативних і розрахункових значень 
показників властивостей грунтів. 
Порядок відбракування відхилень і формування статистичної вибірки. 
Перевірка можливості об’єднання двох інженерно-геологічних елементів. 
Використання статистичних критеріїв. 
Практична робота 7. Алгоритм розрахунку під час статистичної обробки 
результатів визначень показників (2 год). 
Завдання для самостійної роботи (2 год). 
1. Нормативні документи стосовно статистичної обробки даних вишукувань, 

отриманих  лабораторними і польовими методами.  
 
Рекомендована література 

1. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Ґрунти. Класифікація. 
2. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів 

випробувань. 
 
Контрольні запитання 

1. Поясніть умови застосування довірчої ймовірності при визначенні 
розрахункових значень показників властивостей грунтів. 
2. Поясніть принципи введення коефіцієнтів безпеки по ґрунту в ході 
обробки результатів визначення показників властивостей ґрунтів. 
3. Яким чином виконується перевірка можливості об’єднання інженерно-
геологічних елементів? 

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

1. Загальні положення про статистичну обробку результатів випробувань. 
2. Умови застосування статистичної моделі. 



3. Нормативні й розрахункові показники  фізико-механічних властивостей 
ґрунтів. 
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11. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Ґрунти. Класифікація. 
12. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів 

випробувань. 
13. ДСТУ Б В.2.1-93-2002. Методи польових випробувань статичним та 

динамічним зондуванням. 
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ПИТАННЯ  НА  ЗАЛІК 
1. Поясніть, якою є структура нормативного документу (НД).  
2. В чому полягають відмінності між НД, що регламентують проведення 
польових і лабораторних випробувань?     
3. За якими умовами потрібна нова редакція НД?  
4. З яких питань інженерно-геологічних досліджень відсутні НД? 
5. Які види гідрогеологічних та інженерно-геологічних вишукувань 
належать до польових? 
6. За якими нормативами відбувається вибір польових гідрогеологічних 
досліджень? 
7. Назвіть головні напрямки досліджень для оцінки впливів на довкілля, які 
регламентуються в НД. 
8. Поясніть порядок застосування статичного і динамічного зондування.  
9. Назвіть методи лабораторних випробувань ґрунтів і підземних вод. 
10. Вкажіть вимоги нормативної документації стосовно лабораторних методів 
досліджень властивостей ґрунтів і підземних вод. 
11. Як класифікуються грунти відповідно до Державного стандарту України? 
12. Поясніть вимоги НД стосовно якості підземних вод для питних потреб. 
13. Назвіть природні та економічні умови виконання гідрогеологічних та 
інженерно-геологічних вишукувань. 
14. Як поділяються природні умови за складністю відповідно до чинної 
нормативної документації? 
15. Поясніть зміст інженерно-геологічних вишукувань для цивільного 
будівництва стосовно стадії техніко-економічного обґрунтування. 
16. Поясніть зміст інженерно-геологічних вишукувань для промислового 
будівництва стосовно стадії проекту. 



17. Назвіть види стаціонарних спостережень під час вивчення небезпечних 
екзогенних геологічних процесів. 
18. Якою має бути тривалість стаціонарних спостережень відповідно до НД? 
19. Для розв’язку яких завдань виконується рекогносцировка місцевості під 
час вишукувань для вудівництва? 
20. Наведіть приклади комплексного використання геофізичних і традиційних 
гідрогеологічних та інженерно-геологічних методів. 
21. Які розрахункові схеми використовуються для оцінки величини осідання 
ґрунтових основ? 
22. Назвіть головні схеми для розрахунку стійкості будівель і споруд. 
23. Поясніть принципи забезпечення надійності будівель і споруд, прописані 
в чинних НД. 
24. Поясніть відмінності між статичним і динамічним зондуванням.  
25. Умови застосування статичного і динамічного зондування.  
26. Визначення інженерно-геологічних елементів за результатами статичного 
і динамічного зондування. 
27. Назвіть показники властивостей ґрунтів, що отримуються за результатами 
зондування. 
28. Як виконується обробка результатів статичного і динамічного 
зондування? 
29. В чому полягають переваги і недоліки методів зондування у порівнянні з 
іншими методами, регламентованими нормативною базою? 
30. На яких стадіях вишукувань використовуються компресійні випробування 
ґрунтів? 
31. За якими нормами обмежується випробування ґрунтів на зсув? 
32. Нормативи стосовно визначення міцнісних властивостей слабких ґрунтів. 
33. Вимоги чинних стандартів стосовно відбору, зберігання і транспортування 
проб ґрунтів непорушеної структури. 
34. Дайте означення термінам «масив гірських порід» та «інженерно-
геологічний елемент». 
35. За якими принципами виділяються масиви гірських порід? 
36. Поясніть методику виділення інженерно-геологічних елементів. 
37. Якою є послідовність статистичної обробки результатів визначення 
фізичних і фізико-механічних властивостей грунтів? 
38. Назвіть умови застосування статистичної моделі узагальнення результатів 
випробувань. 
39. Визначення нормативних і розрахункових значень фізико-механічних 
властивостей ґрунтів. 
40. Поясніть умови застосування довірчої ймовірності при визначенні 
розрахункових значень показників властивостей грунтів. 
41. Поясніть принципи введення коефіцієнтів безпеки по ґрунту в ході 
обробки результатів визначення показників властивостей ґрунтів. 
42. Яким чином виконується перевірка можливості об’єднання інженерно-
геологічних елементів? 

 



 
ТЕМИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
1. Санітарні норми і правила в гідрогеології, що діють нині на території 
України. 
2. Документи, що регламентують виконання характеристик водопроникності 
гірських порід. 
3. Структура технічного завдання, програми вишукувань та науково-
технічного звіту. 
4. Розрахункові схеми для визначення величини осідання грунтових основ. 
5. Кореляція результатів зондування з результатами прямих методів 
досліджень. 
6. Визначення інженерно-геологічних елементів за результатами 
лабораторних досліджень фізико-механічних властивостей ґрунтів. 
7. Алгоритм розрахунку під час статистичної обробки результатів визначень 
показників. 
8. Перелік і характеристика документів, що  супроводжують інженерно-
геологічні дослідження 
9. Розрахункові схеми стійкості основ будівель і споруд.  
10. Фізико-механічні властивості ґрунтів, які застосовуються в розрахункових 
схемах. 
11. Загальні положення про проведення статичного зондування. 
12. Загальні положення про проведення динамічного зондування. 
13. Обробка результатів статичного і динамічного зондування згідно з 
нормативними документами. 
14. Загальні положення про проведення лабораторних досліджень. 
15. Компресійні випробування ґрунтів. 
16. Регламент випробування ґрунтів на зріз.        
17. Загальні положення про статистичну обробку результатів випробувань. 
18. Умови застосування статистичної моделі. 
19. Нормативні показники  фізико-механічних властивостей ґрунтів. 
20. Розрахункові показники фізико-механічних властивостей ґрунтів. 
21. Загальні положення про просторову мінливість показників фізико-
механічних властивостей ґрунтів. 
22. Визначення характеру просторової мінливості показників фізико-
механічних властивостей ґрунтів. 

 
 


