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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму 
підготовки 040103 «Геологія».  

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

Викладається у V семестрі 3 курсу бакалавратури в обсязі – 180 год.  
 (3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 14 год., лабораторні – 12 год., 
самостійна робота – 154 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 
контрольні модульні роботи. Завершується дисципліна письмово-усним 
іспитом. 

Мета дисципліни – надання майбутнім фахівцям теоретичних і 
практичних знань щодо складу, стану, будови і властивостей гірських порід, 
ґрунтів та техногенних ґрунтових утворень, закономірностей їх формування і 
розвитку, що використовують як основу, середовище або матеріал для 
зведення будівель та інженерних споруд. 

Завдання – систематичне викладення знань і методики визначення 
генетичних типів і видів ґрунтів, їх просторового положення, а також 
основних показників властивостей та стану ґрунтів із метою їх класифікації 
та виділення на ділянках, що вивчаються, інженерно-геологічних елементів; 
визначення кількісних показників міцності та інших фізико-механічних 
властивостей ґрунтів із метою їх використання при проектуванні 
різноманітних інженерних споруд; прогнозування можливих змін 
властивостей ґрунтів під впливом споруди, що проектується, та їх впливу на 
стійкість споруди; використання різноманітних методів поліпшення фізико-
механічних властивостей ґрунтів із метою забезпечення найбільш 
раціональних способів будівельних робіт при зведенні споруд, забезпечення 
їх довговічності та нормальної роботи на весь розрахунковий термін 
експлуатації. 

Структура навчальної дисципліни – навчальна дисципліна 
«Ґрунтознавство» складеться зі вступу та 6 тем. Передбачається три 
змістовних модулі - у змістовий модуль 1 входять вступ та тема № 1, у змістовий 
модуль 2 – тема № 2, а у змістовий модуль 3 – теми № 3-6. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
 склад і будову ґрунтів як багатокомпонентних систем; 
 хімічні й фізико-хімічні явища та процеси при взаємодії 

компонентів ґрунтів; 
 структурні зв'язки в ґрунтах та їх природу, процеси 

структуроутворення в ґрунтах; 
 фізичні, фізико-хімічні та фізико-механічні властивості 

ґрунтів; 
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 природу деформування та міцності ґрунтів; 
 кореляцію між властивостями, класифікаційні й розрахункові 

показники властивостей ґрунтів; 
 вплив генезису, петрографічного складу, геологічних і 

фізичних полів, природних вод, історії геологічного розвитку території й 
техногенезу на формування інженерно-геологічних особливостей ґрунтів і 
частин літосфери, що вони складають; 

 теоретичні основи вибору і застосування штучних методів 
покращання властивостей гірських порід з метою створення геотехнічних 
масивів порід (ґрунтових товщ) із завданими міцностними, деформаційними, 
фільтраційними та іншими властивостями; 

 нормативну й стандартизовану документацію, яка регламентує 
методики вивчення властивостей ґрунтів; 

 технічні засоби і технології дослідження складу і властивостей 
ґрунтів у лабораторних умовах. 

вміти: 
 визначати та описувати різні типи ґрунтів; 
 проводити комплекс лабораторних досліджень по визначенню 

показників властивостей та стану ґрунтів; 
 розраховувати основні показники властивостей ґрунтів із 

метою їх використання при проектуванні різноманітних інженерних споруд; 
 виділяти інженерно-геологічні елементи в ґрунтовому масиві; 
 прогнозувати можливі зміни властивостей ґрунтів під впливом 

споруд , що проектуються; 
 надавати рекомендації стосовно забезпечення надійних умов 

будівництва й подальшої експлуатації інженерних споруд; 
 проводити вивчення складу, будови й властивостей основних 

генетичних типів і стратиграфічних комплексів порід території досліджень; 
 користуватися методичною, нормативною й законодавчою 

базою стосовно інженерно-геологічного забезпечення всіх стадій 
проектування, будівництва та експлуатації споруд. 

Місце дисципліни - «Ґрунтознавство» займає базове місце в 
структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» з геології, оскільки є дисципліною, що використовує 
досягнення та методи фундаментальних і прикладних наук, зокрема: фізики, 
математики, хімії, біології, гідрогеології, геології, геохімії, геофізики, 
інженерної геології, механіки ґрунтів та багатьох інших, і тісно пов’язана з 
практичною діяльністю людини. Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство» 
має прикладний професійно-орієнтований характер. 

Зв’язок з іншими дисциплінами - при вивченні дисципліни 
«Ґрунтознавство» студентам необхідні знання з таких навчальних дисциплін 
як «Фізика», «Вища математика», «Хімія», «Математична статистика та 
обробка геологічної інформації», «Загальна геологія», «Мінералогія», 
«Петрографія», «Літологія», «Основи геофізики», «Загальна гідрогеологія», 
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«Інженерна петрологія» та «Інженерна геологія». Дисципліна 
«Ґрунтознавство» є базою і підґрунтям для вивчення таких навчальних 
дисциплін як «Механіка ґрунтів», «Регіональна інженерна геологія та 
інженерна геологія України», «Методика інженерно-геологічних 
досліджень», «Інженерні споруди», «Меліоративна гідрогеологія» та 
«Гідрогеологія родовищ корисних копалин». 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль № 1 (ЗМ1) входять вступ та тема № 1, у змістовий 

модуль № 2 (ЗМ2) – тема № 2, а у змістовий модуль № 3 (ЗМ3) – теми № 3-6. 
Обов’язковим для іспиту є виконання й захист лабораторних робіт та мінімум 
залікових балів при яких студент допускається до іспиту має становити 20 
балів.(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту) 

Оцінювання за формами контролю 
ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3  

Min. – 
8 
балів 

Max.– 
20 
балів 

Min. 
– 6 
балів 

Max.– 
20 
балів 

Min. 
– 6 
балів 

Max.– 
20 
балів 

Усне експрес 
опитування під 
час лекцій 

1 2 1 2 1 2 

Виконання й 
захист 
лабораторних 
робіт 

2 8 2 8 2 8 

Модульна 
контрольна 
робота №1 

5 10 --------
- 

--------
- 

-------- --------
- 

Модульна 
контрольна 
робота №2 

-------- --------
- 

3 10 -------- --------
- 

Модульна 
контрольна 
робота №3 

-------- --------
- 

-------- --------
- 

3 10 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів до складання іспиту не допускаються деканатом. 
Для допуску до складання іспиту обов’язково повторне виконання однієї з трьох 
модульних контрольних (за вибором студента). 

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 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 8 6 6 15 35 
Максимум 20 20 20 40 100 

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

вивченням дисципліни; 
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 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 іспиту) 

За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не 
задовільно 

1 – 34    
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ППРРООГГРРААММАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ    
««ГГРРУУННТТООЗЗННААВВССТТВВОО»»  

  
Змістовий модуль 1. СКЛАД І БУДОВА ҐРУНТІВ 
ВСТУП (9 годин). 

Предмет, мета та завдання курсу. Ґрунтознавство як одна з основних 
складових частин інженерної геології. Поняття терміну "ґрунт".  

Історія розвитку і сучасний стан ґрунтознавства. Основні етапи розвитку. 
Дорадянський, радянський і сучасний періоди. Значення ґрунтознавства для 
вирішення завдань економічного розвитку країни. Поняття про геологічне 
середовище та його раціональне використання й охорону. 

Основні розділи (наукові напрямки) сучасного ґрунтознавства. Загальне, 
регіональне, динамічне ґрунтознавство та технічна меліорація ґрунтів.  
 
ТЕМА 1. СКЛАД І БУДОВА ҐРУНТІВ (39 годин). 

Тверда компонента ґрунту. Особливості та підрозділ твердої компоненти 
ґрунту за мінералогічним складом. Будова й властивості первинних силікатів, 
простих солей (галоїди, сульфати, карбонати) та глинистих мінералів 
(каолініт, монтморилоніт, гідрослюди). Органічна речовина та органо-
мінеральні комплекси. Лід як специфічне мінеральне утворення. 

Гранулометричний склад ґрунтів. Розмір структурних елементів. Загальна 
класифікація фракцій. Глиниста, пилувата, піщана та крупноуламкова 
фракції. Методи визначення гранулометричного складу дисперсних ґрунтів. 
Дисперсний, мікроагрегатний і агрегатний склад  ґрунтів. Гранулометричні 
класифікації ґрунтів (за В.В. Охотиним, за Є.М. Сергєєвим та ін.). 

Взаємозв'язок мінерального складу й дисперсності ґрунтів. 
Рідка компонента ґрунту. Класифікація видів води в ґрунтах. Зв'язна вода: 

міцнозв'язна та слабозв'язна. Поняття про гігроскопічність, максимальну 
гігроскопічність, капілярну й максимальну молекулярну вологоємкість 
ґрунтів. 

Вільна вода: іммобілізована та гравітаційна. Поняття про повну 
вологоємкість ґрунтів. 

Природна вологість  та її вплив на властивості ґрунтів. Поняття про вагову 
(абсолютну), об'ємну та відносну вологість ґрунтів. 

Газова компонента ґрунту. Склад і стан газів у ґрунтах. Гази в 
розчинному, адсорбційному, затисненому та вільному стані. Вплив газової 
компоненти на властивості ґрунтів. 

Біотична компонента ґрунту. Макроорганізми (рослинність і тварини) і 
мікроорганізми (бактерії, гриби, простіші та ін.) та їх вплив на властивості 
ґрунтів. 

Ґрунт як багатокомпонентна система. Взаємодія компонент ґрунту. 
Хімічна взаємодія. Гідроліз, окислення та розчинення.  
Фізико-хімічна взаємодія. Гідратація мінералів. Поняття про подвійний 

електричний шар, дифузійний шар іонів, термодинамічний, адсорбційний та 
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електрокінетичний потенціали. Іонний обмін. Поняття про ємність обміну. 
Склад обмінних катіонів у ґрунтах. Вплив їх складу на структуру ґрунтів. 

Структурні зв'язки в ґрунтах та їх природа. Хімічні (ковалентні та іонні), 
фізичні й фізико-хімічні (молекулярні, електростатичні, магнітні, іонно-
електростатичні та капілярні) та механічні (зачіплювання) структурні зв'язки. 
Сили відштовхування структурних елементів ґрунтів. Іонно-електростатичне 
відштовхування, відштовхування тонких гідратних шарів та борновське 
відштовхування. Теорія контактних взаємодій. Фазові, цементаційні, 
коагуляційні, перехідні контакти та контакти зачеплення. 

Структура й текстура ґрунтів. Поняття “структура” і “текстура”. Підрозділ 
структур ґрунтів за морфометричними особливостями структурних елементів 
та за характером структурних зв'язків. Текстури магматичних, 
метаморфічних й осадочних порід. 
 
Змістовий модуль 2. ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ 

ТЕМА 2. ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ (92 години). 
Фізичні властивості ґрунтів. Щільність ґрунтів. Щільність часток ґрунту, 

щільність ґрунту, щільність скелета ґрунту, щільність скелета ґрунту під 
водою та щільність скелета висушеного ґрунту.  

Пористість ґрунтів. Поняття про пористість та коефіцієнт пористості 
ґрунтів.  

Теплофізичні властивості. Теплоємкість, теплопровідність, 
температуропроводність, термічне розширювання та морозостійкість ґрунтів. 

Електричні властивості. Електропровідність та діелектрична проникність 
ґрунтів. 

Магнітні властивості. Магнітна сприйнятливість ґрунтів. Діамагнетики, 
парамагнетики та феромагнетики. 

Проникність ґрунтів. Водопроникність. Лінійний та нелінійний закони 
фільтрації. Поняття про швидкість фільтрації, дійсну швидкість руху води, 
активну пористість, коефіцієнт фільтрації, коефіцієнт проникності та 
початковий градієнт фільтрації. 

Фізико-хімічні властивості ґрунтів. Адсорбційні (поглинальні) 
властивості ґрунтів. Види поглинальної здатності ґрунтів. Механічна, 
фізична, фізико-хімічна, хімічна та біологічна поглинальна здатність. 

Електрокінетичні та осмотичні властивості. Електрокінетичні властивості і 
явища в ґрунтах. Поняття про електроосмос, електрофорез та 
електрокінетичний потенціал. Електроосмотичне пересування води та осмос 
у ґрунтах. 

Корозійні властивості. Поняття про корозійну активність ґрунтів. 
Капілярні властивості ґрунтів. Капілярне підняття, його висота й 

швидкість. Капілярна зв'язність та капілярний тиск. 
Розчинність ґрунтів. Пряме та дифузійне розчинення. Поняття про 

коефіцієнт дифузії. 
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Пластичність ґрунтів. Верхня й нижня межа та число пластичності. 
Показник консистенції. Класифікація ґрунтів за числом пластичності і за 
величиною показника консистенції. 

Липкість ґрунтів. Вологість початкового прилипання, вологість 
максимального прилипання та максимальне значення липкості. 

Набухання ґрунтів. Поняття про деформацію, вологість та тиск набухання. 
Основні фактори, які визначають характер набухання. 

Усідання ґрунтів. Лінійне та об'ємне усідання. Фактори, які визначають 
характер усідання. 

Водоміцність ґрунтів. Розмокання, розм'якшення та розмивання ґрунтів. 
Тиксотропні властивості ґрунтів. Фактори, які впливають на проявлення 

тиксотропних властивостей ґрунтів. 
Фізико-механічні властивості ґрунтів. Зовнішні статичні й динамічні 

навантаження на ґрунти. Механічні напруження й деформації у ґрунтах.  
Деформаційні властивості ґрунтів. Основні показники. Стискання ґрунтів. 

Компресійна залежність. Основні фактори, що визначають величину 
стискання.  

Просідання лесових ґрунтів. Просідання та його природа. Основні 
показники просідання. Методи визначення просідання.  

Міцностні властивості ґрунтів. Основні показники. Типи руйнування 
ґрунтів: зріз, роздавлювання та розрив. Опір зсуву скельних ґрунтів. Опір 
зсуву незв'язних ґрунтів. Критична пористість пісків та кут природного 
укосу. Опір зсуву зв'язних ґрунтів. Особливості методики й режимів 
досліджень. 

Реологічні властивості ґрунтів. Об'ємна й зсувна повзучість. Консолідація 
дисперсних ґрунтів. Поняття про фільтраційну консолідацію. В'язкість 
ґрунтів та основні фактори, що її визначають. 
 
Змістовий модуль 3. КЛАСИФІКАЦІЙНІ, НОРМАТИВНІ Й 
РОЗРАХУНКОВІ ПОКАЗНИКИ ҐРУНТУ, ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ, МАСИВИ ҐРУНТІВ ТА ОСНОВНІ 
МЕТОДИ ТЕХНІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ҐРУНТІВ 

ТЕМА 3. КЛАСИФІКАЦІЙНІ, НОРМАТИВНІ Й РОЗРАХУНКОВІ 
ПОКАЗНИКИ ҐРУНТУ (9 годин). 

Поняття про класифікаційні показники ґрунтів. Класифікаційні показники 
скельних, зв'язних та незв'язних ґрунтів.  

Нормативні і розрахункові показники ґрунтів. Поняття про «інженерно-
геологічний елемент». Основні положення методики виділення інженерно-
геологічних елементів. 

Основні функціональні й кореляційні залежності між складом і 
властивостями ґрунтів.  
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ТЕМА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ (9 годин). 
Класифікація ґрунтів. Види класифікацій. Загальні, спеціальні та 

регіональні класифікації ґрунтів. 
Скельні ґрунти. Загальна характеристика й підрозділ скельних ґрунтів. 

Магматичні інтрузивні та ефузивні ґрунти. Метаморфічні ґрунти. 
Осадочні зцементовані ґрунти. Уламкові зцементовані ґрунти та їх 

загальна характеристика й підрозділ. Біохімічні та хімічні ґрунти. 
Кременисті, карбонатні, сульфатні та галоїдні ґрунти. 

Скельні ґрунти України, їх розповсюдження та основні властивості. 
Дисперсні ґрунти Уламкові незв'язні ґрунти, їх підрозділ, склад, 

властивості та розповсюдження. Крупноуламкові та піщані ґрунти. 
Глинисті й пилуваті (лесові) ґрунти. Глинисті ґрунти, їх підрозділ, 

розповсюдження, склад, будова та властивості. Лесові ґрунти, їх підрозділ, 
розповсюдження, склад, будова та властивості. 

Дисперсні ґрунти України, їх розповсюдження та основні властивості. 
Біогенні ґрунти. Торфи, сапропелі, мули та ґрунти (почви), їх 

розповсюдження, будова та властивості. 
Біогенні ґрунти України, їх розповсюдження та основні властивості. 

ТЕМА 5. МАСИВИ ҐРУНТІВ (7 годин) 
Поняття про масиви ґрунтів. Загальні відомості та основні фактори, що 

впливають на їх властивості. Класифікація масивів. 
Інженерно-геологічна характеристика масивів ґрунтів. Неоднорідність, 

анізотропія, тріщинуватість, вивітрілість, обводненість та напружений стан. 

ТЕМА 6. ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ҐРУНТІВ (7 годин) 
Основні методи технічної меліорації ґрунтів. Фізико-механічні методи 

меліорації ґрунтів. Механічне ущільнення ґрунтів статичними й динамічними 
навантаженнями. Ущільнення ґрунтів за допомогою енергії вибуху. 
Віброущільнення ґрунтів. Зміцнення ґрунтів за допомогою постійного 
електричного струму й поля позитивних температур. Заморожування ґрунтів. 

Фізико-хімічні методи меліорації ґрунтів. Диспергація та агрегація ґрунтів. 
Гідрофобізація. 

Хімічні методи меліорації ґрунтів. Бітумінізація, силікатизація, цементація 
та вапнування ґрунтів. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
««ГГРРУУННТТООЗЗННААВВССТТВВОО»»  

  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Кількість годин № 
п/п 

Назва лекції 
 лекції лабораторні 

роботи 
самостійна 

робота 
Змістовний модуль 1. СКЛАД І БУДОВА ҐРУНТІВ 

1. ВСТУП. 
Лекція 1. Предмет, мета та завдання 
навчальної дисципліни. Історія розвитку й 
сучасний стан ґрунтознавства. Основні 
розділи (наукові напрямки) сучасного 
ґрунтознавства.  

1  8 

2. ТЕМА 1. СКЛАД І БУДОВА ҐРУНТІВ 
Лекція 2. Ґрунт як багатокомпонентна 
система. Тверда, рідка, газова та біотична 
компонента ґрунтів. Взаємодія між 
компонентами ґрунту. 

1 14 

3. Лекція 3. Сучасні уявлення про структурні 
елементи й природу структурних  зв’язків в 
ґрунтах. 

1 10 

4. Лекція 4. Структурні та текстурні особливості 
ґрунтів. Будова й фізичний стан залягання 
ґрунтів. 

1 

 
 
 
 
 

2 

10 

 Модульна контрольна робота 1. Склад і 
будова ґрунтів. 

  2 

Змістовний модуль 2. ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ 
5. ТЕМА 2. ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ 

Лекція 5. Фізичні властивості ґрунтів. 
Щільність та пористість ґрунтів. 
Теплофізичні, електричні, магнітні 
властивості та водопроникність ґрунтів. 

1 14 

6. Лекція 6. Фізико-хімічні властивості ґрунтів. 
Адсорбційні, електрокінетичні, осмотичні та 
корозійні, капілярні, тиксотропні властивості 
ґрунтів. 

1 14 

7. Лекція 7. Пластичність, липкість, набухання, 
усідання та водоміцність ґрунтів. 

1 14 

8. Лекція 8. Фізико-механічні властивості 
ґрунтів. Деформаційні властивості ґрунтів. 

1 14 

9. Лекція 9. Міцностні властивості ґрунтів. 1 14 
10. Лекція 10. Реологічні властивості ґрунтів. 1 

 
 
 
 
 
 

2 

14 
 Модульна контрольна робота 2. Властивості 

ґрунтів. 
  2 

Змістовний модуль 3. КЛАСИФІКАЦІЙНІ, НОРМАТИВНІ Й РОЗРАХУНКОВІ 
ПОКАЗНИКИ ҐРУНТУ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ, МАСИВИ 

ҐРУНТІВ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ТЕХНІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ҐРУНТІВ 
11. ТЕМА 3. КЛАСИФІКАЦІЙНІ, 

НОРМАТИВНІ Й РОЗРАХУНКОВІ 
ПОКАЗНИКИ ҐРУНТУ 
Лекція 11. Класифікаційні, нормативні та 
розрахункові показники властивостей ґрунтів. 
Значення кореляції між складом й 
властивостями ґрунтів 

1 2 6 

12. ТЕМА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ 
Лекція 12. Класифікація ґрунтів. Скельні, 
дисперсні (нескельні) та біогенні ґрунти. 

1 2 6 
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13. ТЕМА 5. МАСИВИ ҐРУНТІВ 
Лекція 13. Поняття про масиви ґрунтів та їх 
особливості. Інженерно-геологічна 
характеристика масивів ґрунтів. 

1 2 4 

14. ТЕМА 6. ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ 
МЕЛІОРАЦІЇ ҐРУНТІВ 
Лекція 14. Основні методи технічної 
меліорації ґрунтів. 

1 2 4 

 Модульна контрольна робота 3. Класифікаційні, 
нормативні й розрахункові показники ґрунту, 
характеристика основних типів ґрунтів, масиви 
ґрунтів та основні методи технічної меліорації 
ґрунтів. 

  2 

Підсумкова модульна контрольна робота   2 
ВСЬОГО 14 12 154 

 

 
Загальний обсяг 180 години, у тому числі: 
Лекції – 14 година; 
Лабораторні роботи – 12 годин; 
Самостійна робота – 154 години. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 
СКЛАД І БУДОВА ҐРУНТІВ 

 
Вступ (9 годин). 

Лекція 1. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни 
«Ґрунтознавство». Історія розвитку й сучасний стан ґрунтознавства. 

Основні розділи (наукові напрямки) сучасного ґрунтознавства. 
Ґрунтознавство – наука, яка вивчає будь-які гірські породи, ґрунти та 

техногенні утворення як багатокомпонентні, динамічні системи в зв'язку з 
інженерною діяльністю людини. Ґрунти – це будь-які гірські породи та 
техногенні утворення, що мають певні генетичні ознаки й розглядаються, як 
багатокомпонентні динамічні системи, що знаходяться під впливом 
інженерної діяльності людини. 

Найважливішими завданнями ґрунтознавства є : 
1) Визначення генетичних типів і видів ґрунтів, їх просторового 

положення, а також основних показників властивостей та стану ґрунтів із 
метою їх класифікації та виділення на ділянках, що вивчаються інженерно-
геологічних елементів; 

2) Визначення кількісних показників міцності та інших фізико-
механічних властивостей ґрунтів із метою їх використання при проектуванні 
різноманітних інженерних споруд; 

3) Прогнозування можливих змін властивостей ґрунтів під впливом 
споруди, що проектується, та їх впливу на стійкість споруди; 

4) Розробка теоретичного підґрунтя та методів поліпшення фізико-
механічних властивостей ґрунтів із метою забезпечення найбільш 
раціональних способів будівельних робіт при зведенні споруд, забезпечення 
їх довговічності та нормальної роботи на весь розрахунковий термін 
експлуатації; 

5) Регіональне вивчення складу, будови й властивостей основних 
генетичних типів та стратиграфічних комплексів ґрунтів території держави;  

На сучасному етапі основними розділами (науковими напрямками) 
ґрунтознавства є загальне ґрунтознавство, регіональне ґрунтознавство, 
динамічне ґрунтознавство та технічна меліорація ґрунтів. 

Завдання для самостійної роботи – (8 годин): 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику сучасному 

стану ґрунтознавства в Україні. 
2. Підготуватись до виконання лабораторної роботи №1: практичне 

значення характеристики ґрунту, що визначається; обладнання, що буде 
використовуватись; методика виконання роботи. 

Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (введение, §1-4, с. 5-15). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 1024 

с. (введение, с. 8-13, часть I, глава 1, подглавы 1.1.-1.4, с. 13-28, подглава 
1.10, с. 68-69). 
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Лабораторна робота 1. Визначення вологості ґрунтів та 
гранулометричного складу піщаних ґрунтів ситовим методом. – (1 
година). 

План. 
1. Інструктаж з техніки безпеки. 
2. Визначення вологості ґрунтів. 
3. Визначення гранулометричного складу піщаних ґрунтів ситовим 

методом. 
Рекомендована література. 
1. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 

досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ I, глава 2, с. 7-18, глава 4, пыдглава 4.1, с. 26-27). 

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
курсу «Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 
(лабораторне работы 1-5, с. 3-14). 

3. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. 
Лабораторные работы. – К.: Вища школа, 1977. – 128 с. (раздел I, § 1-2, с. 5-39). 

 
Тема 1. СКЛАД І БУДОВА ҐРУНТІВ (39 година). 

Лекція 2. Ґрунт як багатокомпонентна система. Тверда, рідка, 
газова та біотична компонента ґрунтів. Взаємодія між компонентами 

ґрунту. 
Природні ґрунти, в основному, є продуктами фізичного і хімічного 

вивітрювання скельних гірських порід літосфери. Головною особливістю 
ґрунтів є їх роздробленість, тобто ґрунт складається з окремих твердих 
часток різної крупності, які представлені різноманітними мінералами 
(агрегатами) або уламками вихідних скельних порід. 

Двокомпонентний (двофазовий) стан відповідає повному гідравлічне 
безперервному заповненню пор водою (стан ґрунтової маси) або газом, 
трьохкомпонентний – частковому заповненню об’єму пор водою і газом, 
чьотирьохкомпонентний - частковому заповненню об’єму пор водою, газом і 
льодом (стан мерзлого ґрунту). Трьохкомпонентний стан є найбільш 
характерним для більшості видів ґрунтів. 

Тверда компонента ґрунту складається з різноманітних мінералів, 
органічної речовини, органо-мінеральних сполук та води у твердому стані. 
При інженерно-геологічному вивченні гірських порід досліджуються тільки 
головні породоутворюючі мінерали, які вміщуються в породах у значної 
кількості та мають значний вплив на їх властивості. 

Вода в ґрунтах може знаходитись в різних фазових станах – 
газоподібному, рідкому та твердому (лід). Вона відіграє дуже важливу роль у 
поведінці ґрунтів та значною мірою обумовлює їх стан, суттєво впливаючи 
на фізико-механічні властивості (із тенденцією до погіршення). Сучасні 
уявлення про види води в ґрунтах свідчать про те, що в залежності від 
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ступеню вологості, характеру зв’язку з поверхнею твердих часток ґрунту 
доцільно виділяти дві основні категорії води - зв'язану й вільну. 

Повітря й гази в ґрунтах мають найбільше значення у водоненасиченій 
зоні - зоні аерації, де від їх умісту багато в чому залежать властивості ґрунтів. 
Газова компонента заповнює пори, тріщини, порожнини різного походження, 
основним джерелом її є повітря. Інженерно-геологічне значення газової 
компоненти зводиться до того, що перевага її в порах обумовлює значну 
міцність, невисоку деформаційну здатність ґрунту. 

Середовищем мешкання макро- і мікроорганізмів є ґрунти рослинного 
шару і підґрунтових товщ. Важлива роль мікроорганізмів проявляється в 
тому, що вони можуть впливати на утворення нових сполук, які підвищують 
(оксиди Fe і Mn) механічні властивості ґрунтів. У той же час діяльність окре-
мих мікроорганізмів сприяє руйнуванню окремих мінеральних утворень, 
підвищує їх пористість, а також є чинником перетворення одних мінералів в 
інші. 

Процеси взаємодії між компонентами ґрунту мають хімічну та фізико-
хімічну природу. 

Хімічна взаємодія. Процеси хімічної взаємодії розвинуті, головним 
чином, у верхній частині літосфери, ними обумовлено хімічне вивітрювання 
порід. Серед цих процесів переважають гідроліз, окислення та розчинення. 

Фізико-хімічні процеси. Вони характерні для межі мінерал-вода. Їх 
характер і інтенсивність суттєво залежать від дисперсності ґрунту - із 
зростанням дисперсності інтенсивність їх підвищується. Серед цих процесів 
виділяють гідратацію, утворення подвійного електричного шару (ПЕШ) і 
іонний обмін. 

Завдання для самостійної роботи – (14 годин): 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику процесу 

утворення подвійного електричного шару в глинистих частках. 
2.Підготуватись до виконання лабораторної роботи №2: практичне 

значення характеристики ґрунту, що визначається; обладнання, що буде 
використовуватись; методика виконання роботи. 

Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (часть первая, глава V, с. 74-108). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 

1024 с. (часть III, глава 7, подглава 7.4, с. 219-231). 
 
Лабораторна робота 2. Визначення гранулометричного складу 

глинистих ґрунтів методом піпетки – (1 година). 
План. 
1. Інструктаж з техніки безпеки. 
2. Визначення гранулометричного складу глинистих ґрунтів методом 

піпетки. 
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Рекомендована література. 
1. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 

досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ I, глава 2, § 2.4, с. 10-12). 

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
курсу «Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 
(лабораторна робота 4, с. 9-12). 

3. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. 
Лабораторные работы. – К.: Вища школа, 1977. – 128 с. (раздел I, § 1, с. 13-
20). 

 
Лекція 3. Сучасні уявлення про структурні елементи й природу 

структурних зв’язків у ґрунтах. 
Характер поведінки ґрунту в основі будинків і споруд, природних і 

штучно створених схилів суттєво залежить від міцності й енергії структурних 
зв’язків, які існують між окремими структурними елементами ґрунту. Під 
структурними елементами розуміють тверді частки (елементарні мінеральні 
частки, зерна та їх асоціації), які формують скелет ґрунту та пори, які 
заповнені рухливими (рідкою та газовою) компонентами ґрунту. 

Формування структурних зв’язків здійснюється протягом геологічної 
історії існування ґрунтів, тому їх поділяють на первинні та вторинні. 
Первинні зв’язки між твердими частками виникають під час створення 
ґрунтів – гірських порід (остигання магми, перекристалізації при 
метаморфізмі, осадконакопиченні тощо), вторинні – виникають в 
подальшому під впливом процесів вивітрювання, розчинення, ущільнення 
тощо. 

Процеси виникнення структурних зв’язків є дуже складними. При 
взаємодії часток у залежності від відстані між ними можуть виникати як сили 
тяжіння, так і сили, що викликають відштовхування структурних елементів, 
причому сили такої самої природи в одному випадку можуть викликати 
відштовхування, а в іншому – тяжіння елементів. 

Серед сил тяжіння виділяють: 
- хімічні (ковалентні, іонні); 
- фізичні й фізико-хімічні (молекулярні, електростатичні, іонно-

електростатичні, магнітні та капілярні); 
- механічні (зачеплення). 
Сили відштовхування обумовлені іонно-електростатичним 

відштовхуванням подвійних електричних шарів, які мають однойменні 
заряди; відштовхуванням за рахунок тонких гідратних шарів, що 
утворюються на поверхні часток ґрунту за рахунок адсорбції молекул води, а 
також борновським відштовхуванням атомів твердих поверхонь на малих 
відстанях. 

Структурні зв’язки формуються не по всій поверхні окремих 
структурних елементів (мінеральних часток, зерен та їх асоціацій), що 
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складають ґрунт, а в місцях їх найбільшого зближення - контактах. 
Контакти є найбільш слабкими зонами в ґрунтах - під дією зовнішнього 
навантаження вони руйнуються в першу чергу. Від характеру контактів, їх 
кількості залежить поведінка ґрунтів під навантаженням і при взаємодії з 
водою.  

Як правило, між структурними елементами в ґрунтах одночасно діють 
різні типи контактів (може бути й два й навіть три типа), що призводить до 
широкої різноманітності в деформаційній поведінці ґрунтів і коливань 
величин їх міцностних характеристик. 

Завдання для самостійної роботи – (10 годин): 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику 

загальному ефекту взаємодії сил тяжіння і відштовхування між 
структурними елементами ґрунту. 

2. Підготуватись до виконання лабораторної роботи №3: 
практичне значення характеристики ґрунту, що визначається; обладнання, 
що буде використовуватись; методика виконання роботи. 

Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (часть первая, глава V, § 2, с. 86-96). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 

1024 с. (часть III, глава 8, с. 233-258). 
 
Лабораторна робота 3. Визначення гранулометричного складу 

глинистих ґрунтів ареометричним методом. – (1 година). 
План. 
1. Інструктаж з техніки безпеки. 
2. Визначення гранулометричного складу глинистих ґрунтів 

ареометричним методом. 
Рекомендована література. 
1. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 

досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ I, глава 2, с. 12-13). 

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
курсу «Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 
(лабораторная робота 5, с. 12-14). 

3. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. 
Лабораторные работы. – К.: Вища школа, 1977. – 128 с. (раздел I, § 1, с. 20-29). 

 
Лекція 4. Структурні та текстурні особливості ґрунтів. Будова й 

фізичний стан залягання ґрунтів. 
Особливості структури й текстури ґрунтів мають дуже важливе 

значення для їх інженерно-геологічної оцінки. Структурно-текстурні ознаки є 
важливою якісною характеристикою, які суттєво впливають на фізичні та 
фізико-механічні властивості ґрунтів. 
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Сучасне трактування поняття «структура» має включати три головні 
ознаки: 1) морфометричні (розмір, форма, характер поверхні структурних 
елементів та їх кількісне співвідношення); 2) геометричні (просторова 
композиція структури); 3) енергетичні (тип структурних зв’язків і загальна 
енергія структури). Крім того, має бути вказана залежність структури від 
складу, співвідношення й взаємодії всіх компонентів породи, яка свідчить 
про динамічність структури та її зв’язок з генетичними факторами. 

Виходячи із сучасних уявлень під структурою ґрунту розуміють 
просторову організацію всієї речовини ґрунту, яка характеризується 
сукупністю морфометричних, геометричних й енергетичних ознак та 
визначається складом, кількісним співвідношенням і взаємодією компонентів 
ґрунту.  

Під текстурою [від лат. «textura» – тканина, з’єднання, зв’язок] 
розуміють сукупність ознак, які характеризують відносне розташування 
структурних елементів ґрунту в просторі. Текстури порід тісно пов’язані з їх 
генетичними особливостями й складом.  

При виконанні інженерно-геологічної оцінки гірських порід дуже 
важливе значення має вивчення їх будови, яка характеризується ступеню 
щільності та порушеності природної структури, текстури та вологості. 
Прийнято розглядати природну й порушену будову ґрунтів. 

Під природною будовою розуміють такій стан породи й розташування 
елементів, що її складають, якій виник у процесі її формування без 
порушення структурних зв’язків і природної вологості. 

Будова породи визначає її фізичний стан, якій характеризується 
системою ознак (фізичних властивостей), серед яких найбільш важливими є 
щільність, пористість, вологість, температура, вивітрілість, тріщинуватість та 
закарстованість. Ці ознаки (властивості) оцінюються кількісними 
показниками, які визначаються в лабораторних і польових умовах та надають 
можливість побічно судити про найбільш важливі особливості породи – 
щільність, деформованість, водопроникність, стійкість (під впливом води, 
температури тощо) та методи їх дослідження. 

Завдання для самостійної роботи – (10 годин): 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику 

структур магматичних і метаморфічних порід. 
2. Підготуватись до виконання лабораторної роботи №4: 

практичне значення характеристики ґрунту, що визначається; обладнання, 
що буде використовуватись; методика виконання роботи. 

Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (часть первая, глава V, § 3, с. 97-108). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 

1024 с. (часть III, глава 9, подглава 9.3, с. 271-273). 
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Лабораторна робота 4. Визначення щільності часток незасолених 
ґрунтів. – (1 година). 

План. 
1. Інструктаж з техніки безпеки. 
2. Визначення щільності часток незасолених ґрунтів. 
Рекомендована література. 
1. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 

досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ I, глава 3, с. 19-21). 

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
курсу «Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 
(лабораторная робота 6, с. 14-15). 

3. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. 
Лабораторные работы. – К.: Вища школа, 1977. – 128 с. (раздел I, § 3, с. 40-
42). 

 
Контрольні запитання та завдання до змістовного модуля 1. 

Контрольні запитання. 
1. Що таке регіональне ґрунтознавство ? 
2. Що таке вода кутів пор ? 
3. Що називають повною вологоємкістю ґрунтів ? 
4. Від чого залежить характер поведінки повітря й газів у ґрунтах ? 
5. Які структури в залежності від характеру цементу виділяють в осадових 

зцементованих породах ? 
6. Які основні породоутворюючі мінерали вміщуються в метаморфічних гірських 

породах? 
7. Характерні властивості яких мінералів обумовлюють водневі зв'язки? 
8. Які мінерали найменш поширені серед глинистих порід ? 
9. Які види води відносяться до міцнозв’язаної води ? 
10. На взаємодії між якими компонентами ґрунту базується процес окислення ? 
11. Якій катіон переважає серед обмінних катіонів ? 
12. Для яких ґрунтів характерні зв'язки механічної природи ? 
13. В яких ґрунтах розвинуті фазові контакти між окремими структурними 

елементами ? 
14. Що таке динамічне ґрунтознавство ? 
15. Що таке іммобілізована вода ? 
16. Що називають природною вологістю ґрунтів ? 
17. Як впливають мікроорганізми на склад і властивості ґрунтів ? 
18. Які основні групи структур є характерними для метаморфічних порід ?  
19. До якого року можна віднести виникнення ґрунтознавства ? 
20. Які основні породоутворюючі мінерали вміщуються в осадових гірських 

породах ? 
21. Характерні властивості яких мінералів обумовлюють молекулярні зв'язки ? 
22. Якій розмір (у мм) мають пилуваті фракції ? 
23. Які різновиди води відносяться до слабозв’язаної води ? 
24. На взаємодії між якими компонентами ґрунту базується процес розчинення ? 
25. Для яких ґрунтів характерні структурні зв'язки фізичної природи ? 
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26. Які сили взаємодіють у балансі тяжіння-відштовхування між частками в 
дисперсних ґрунтах ? 

27. В яких ґрунтах розвинуті перехідні контакти між окремими структурними 
елементами? 

28. Що таке технічна меліорація ґрунтів ? 
29. Що таке гравітаційна вода ? 
30. Що називають ступенем вологості ґрунтів ? 

 
Типовий варіант завдання модульної контрольної роботи. 

Дати відповідь на 10 теоретичних питань: 
1. Що таке загальне ґрунтознавство ? 
2. Що таке міцно зв’язана вода ? 
3. Що таке максимальна гігроскопічна вологість ґрунтів ? 
4. Як впливають макроорганізми на склад і властивості ґрунтів ? 
5. Які структури є характерними для інтрузивних магматичних порід ? 
6. В якому році з'явилась робота Д. Лачинова «Рассуждение о устройстве и 

укреплении плотин» ? 
7. Від чого залежить об'єм і відносна роль польових і лабораторних досліджень у 

ґрунтознавстві ? 
8. Які основні породоутворюючі мінерали вміщуються в магматичних гірських 

породах ? 
9. Характерні властивості яких мінералів обумовлюють ковалентні зв'язки ? 
10. Якій розмір (у мм) мають піщані фракції ? 

 
Рекомендована література до змістовного модуля 1. 

1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 
392 с. (часть I, с. 16-108). 

2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 
1024 с. (части I-III, с. 13-295). 

3. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 
досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ І, глави 1-3, с. 5-26). 

4. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
курсу «Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 
(лабораторные работы 1-7, с. 3-17). 

5. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. 
Лабораторные работы. – К.: Вища школа, 1977. – 128 с. (раздел 1, § 1-3, с. 5-
41). 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 
ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТІВ. 

 
ТЕМА 2. ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ (94 години). 

Лекція 5. Фізичні властивості ґрунтів. Щільність та пористість 
ґрунтів. Теплофізичні, електричні, магнітні властивості та 

водопроникність ґрунтів. 
До фізичних властивостей відносять щільність, теплофізичні, 

електричні та магнітні властивості, а також водопроникність. 
Щільність – це відношення маси ґрунту до об’єму, що займає ґрунт. В 

інженерно-геологічній практиці використовують такі показники щільності: 
щільність часток ґрунту, щільність ґрунту, щільність скелету ґрунту, 
щільність ґрунту під водою та щільність скелету висушеного ґрунту. 

Під пористістю ґрунту (n) розуміють об’єм всіх пор в одиниці об’єму 
ґрунту, незалежно від їх величини і характеру взаємозв’язку. Розмірність її 
виражається у відсотках. 

Основними теплофізичними характеристиками за допомогою, яких виз-
начають напрямок та інтенсивність процесів теплопереносу в ґрунтах, є 
теплоємність (питома й об’ємна), теплопровідність і температуропровідність. 
Питома теплоємність (C) - характеризує кількість тепла, яке необхідно 
передати одиниці маси ґрунту для зміни його температури на 1 0С. Одиниця 
виміру - Дж/кг0С. Об’ємна теплоємність (Сv) дорівнює кількості тепла, 
необхідного для зміни температури одиниці об’єму ґрунту на 1 0С. Її 
вимірюють в Дж/м3 0С. Теплопровідність характеризує здатність ґрунтів 
проводити тепло і оцінюється коефіцієнтом теплопровідності (λ) – це 
величина, що дорівнює кількості тепла, яку передає ґрунт за одиницю часу 
через одиницю площі при температурному градієнті, який дорівнює одиниці. 
Розмірність його - Вт/м 0C.  

Серед електричних властивостей ґрунтів найбільш важливою є 
електропровідність – це здатність ґрунтів проводити електричний струм. 
Мінеральний склад має найбільший вплив на електричний опір ґрунтів. За 
характером електропровідності серед породоутворюючих мінералів 
розрізняють провідники, напівпровідники і діелектрики. У ґрунтах найбільш 
поширені напівпровідники і діелектрики, провідники в незначній мірі 
входять до складу ґрунтів, але від їх кількості істотно залежить 
електропровідність ґрунтів. 

Більшість ґрунтів мають магнітні властивості. Основною кількісною 
характеристикою магнітного стану є магнітна сприйнятливість х- 
коефіцієнт пропорційності між намагніченістю і зовнішнім магнітним полем, 
що її створило. Залежно від знаку і величини магнітної сприйнятливості 
виділяють три види магнетиків: 1) діамагнетики (х < 0, порядок величини 10-

7); 2) парамагнетики (х > 0, порядок величин 10-6) та 3) феромагнетики (х >>0, 
порядок - 10-10-5). 
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Проникність - це здатність ґрунтів пропускати через себе рідину чи газ. 
Здатність ґрунтів пропускати через себе воду називають водопроникністю, а 
рух води під дією різниці напорів у ґрунтах має назву фільтрації. 

Завдання для самостійної роботи – (14 годин): 
1.Опанувати матеріал лекції та надати характеристику 

діелектричній проникності ґрунтів. 
2.Опанувати матеріал лекції та надати характеристику видам 

магнетиків у ґрунтах. 
3.Підготуватись до виконання лабораторної роботи №5: практичне 

значення характеристики ґрунту, що визначається; обладнання, що буде 
використовуватись; методика виконання роботи. 

Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (часть вторая, глава VI, § 4, с. 122-127, § 5, с. 127-130). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 

1024 с. (часть IV, глава 12, подглава 12.5, с. 405-418, подглава 12.8, с. 430-
438). 

 
Лабораторна робота 5. Визначення щільності ґрунтів. – (1 година). 
План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 
2. Визначення щільності ґрунтів. 

Рекомендована література. 
1. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 

досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ I, глава 3, с. 21-25). 

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
курсу «Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 
(лабораторная робота 8, с. 17-19). 

3. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. 
Лабораторные работы. – К.: Вища школа, 1977. – 128 с. (раздел 1, § 4, с. 42-
44). 

 
Лекція 6. Фізико-хімічні властивості ґрунтів. Адсорбційні, 

електрокінетичні, осмотичні та корозійні, капілярні, тиксотропні 
властивості ґрунтів. 

До фізико-хімічних відносять такі властивості - адсорбційні, 
електрокінетичні й осмотичні, корозійні, капілярні, а також розчинність, 
пластичність, липкість, набухання, усідання та водоміцність. 

Адсорбційні властивості виявляються в здібності дисперсних ґрунтів 
при проходженні через них різних рідин і газів поглинати з них окремі іони, 
молекули та глинисті частки. Згідно з К.К. Гедройцем розрізняють 5 видів 
поглинальної здатності: механічну, фізичну, фізико-хімічну, хімічну й 
біологічну. 
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Електрокінетичні явища спостерігаються в глинистих водонасичених 
ґрунтах під впливом на них постійного електричного струму. Під дією 
електричного струму відбувається іонна дисоціація глинистої частки. 
Заряджена негативно частка перемішується до анода (це явище отримало 
назву «електрофорезу»), а катіони дифузного й частково адсорбційного 
шарів, утягуючи за собою молекули води, рухаються в напрямку катода 
(явище «електроосмосу»). 

Корозійні властивості виявляються в руйнуванні матеріалів у зв’язку з 
взаємодією (хімічною або електрохімічною) з оточуючим середовищем. 
Залежно від умов виділяють атмосферну, газову, рідинну, підземну та інші 
види корозії. Підземна корозія відбувається внаслідок взаємодії металевих і 
неметалевих конструкцій з ґрунтом. Значну шкоду завдає підземна корозія 
металів. 

Капілярні властивості виявляються в здатності ґрунтів піднімати воду 
знизу вгору по порах, а також у капілярній зв’язності ґрунтів. Висота 
капілярного підняття залежить від ряду факторів, серед яких найбільш 
важливими є - мінералогічний склад і стан поверхні мінеральних зерен, 
защемлене в порах і адсорбоване ґрунтовими частинами повітря, структурно-
текстурні особливості ґрунту (наприклад, присутність шаруватості) тощо. 

Під тиксотропними властивостями розуміють здатність деяких 
дисперсних (піщаних і глинистих) ґрунтів розріджуватись під впливом 
механічної дії (наприклад, вібрації, струсу, дії ультразвуку тощо) і після 
зняття механічної дії переходить у попередній гелеподібний стан. Під 
механічною дією відбувається руйнування структурних зв’язків, ґрунт 
розріджується за рахунок часткового переходу у вільний стан та збільшення 
гідратних оболонок навколо часток. Слаба вивченість тиксотропних процесів 
і неможливість співставлення результатів окремих досліджень пов’язана з 
відсутністю загально прийнятої методики лабораторних та польових 
досліджень цих процесів. 

Завдання для самостійної роботи – (14 годин): 
1.Опанувати матеріал лекції та надати характеристику фізичній 

поглинальній здатності ґрунтів. 
2.Опанувати матеріал лекції та надати характеристику корозійній 

активності ґрунтів. 
3.Підготуватись до виконання лабораторної роботи №6: практичне 

значення характеристики ґрунту, що визначається; обладнання, що буде 
використовуватись; методика виконання роботи. 

Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (часть вторая, глава VII, § 2, с. 134-141, § 3-4, с. 142-147). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 

1024 с. (часть IV, глава 11, подглава 11.1, с. 310-314, глава 12, подглава 12.6-
12.7, с. 419-429). 
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Лабораторна робота 6. Визначення меж пластичності глинистих 
ґрунтів. – (1 година). 

План. 
1. Інструктаж з техніки безпеки. 
2. Визначення меж пластичності глинистих ґрунтів. 

Рекомендована література. 
1. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 

досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ I, глава 4, с. 27-28). 

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
курсу «Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 
(лабораторная робота 11, с. 22-25). 

3. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. 
Лабораторные работы. – К.: Вища школа, 1977. – 128 с. (раздел 1, § 6, с. 48-51). 

 
Лекція 7. Пластичність, липкість, набухання, усідання та 

водоміцність ґрунтів. 
Пластичність - це здатність ґрунтів деформуватися під впливом 

зовнішнього тиску без розриву суцільності та зберігати надбану форму після 
того, як дія цього тиску припинена. 

Пластичність притаманна глинистим, крейдяним, торф'яним та деяким 
штучним ґрунтам у певному діапазоні вологості. Визначення цього діапазону 
становить основну задачу при вивченні пластичності. Вологість, яка е межею 
вологості між напівтвердим і пластичним станом ґрунту, називають 
нижньою межею пластичності (Wр), а вологість, при перевищенні якої ґрунт 
переходить до текучого стану називають верхньою межею пластичності або 
нижньою межею текучості (Wl). Різниця між верхньою та нижньою межею 
пластичності є числом  пластичності (Ip).Число пластичності показує той 
діапазон вологості, в межах, якої ґрунт знаходиться в пластичному стані. Чим 
більше число пластичності, тим більш пластичний ґрунт. 

Липкість - це здатність ґрунтів (головним чином, глинистих) 
прилипати до поверхні різних предметів при певному вмісті води. Здатність 
до прилипання з’являється при відносно невеликих навантаженнях - 0,1-0,5 
МПа й при вмісті в ґрунтах слабо зв'язаної води. Вимірюється липкість у 
Н/см2. 

Під набуханням розуміють зростання об’єму дисперсних ґрунтів під 
дією зволожування. Цей процес пов’язаний з формуванням зв’язаної води в 
ґрунті. Набухання є багатофакторним процесом і обумовлено дією 
адсорбційних, осмотичних і капілярних сил, які впливають на окремі 
структурні елементи ґрунту. 

Під усіданням розуміють зменшення об’єму ґрунту в зв’язку з 
видаленням води при висиханні або при прояві фізико-хімічних процесів 
(осмосу, синерезису). Усідання найбільше характерна для вологих глинистих 
ґрунтів. Усідання, складний фізико-хімічний процес, його величина залежить 
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від багатьох факторів, серед яких головними є дисперсність, хіміко-
мінералогічний склад, вологість, пористість та структурно-текстурні 
особливості ґрунтів. 

Водоміцність - це здатність ґрунтів зберігати міцність і стійкість у 
водному середовищі. Характер взаємодії ґрунтів із водою може бути 
статичним, що призводить до набухання й розмокання (у скельних - 
розм’якшення), або динамічним - унаслідок цього відбуваються розмивання 
ґрунту. Розмокання - здатність ґрунтів утрачати зв’язність і переходити в 
пухку масу (у разі переходу з твердого або пластичного стану в текучий) при 
взаємодії зі спокійною водою. Для скельних ґрунтів при взаємодії з водою, 
характерним є процес розм’якшення, який обумовлює різке падіння міцності 
при відсутності будь-яких ознак розмокання. Розмивання - це процес 
руйнування ґрунту під впливом швидкостей руху текучої води, що діє на 
поверхню ґрунтової товщі. 

Завдання для самостійної роботи – (14 годин): 
1.Опанувати матеріал лекції та надати характеристику консистенції 

ґрунтів. 
2.Опанувати матеріал лекції та надати характеристику показникам 

липкості ґрунтів. 
3.Підготуватись до виконання лабораторної роботи №7: практичне 

значення характеристики ґрунту, що визначається; обладнання, що буде 
використовуватись; методика виконання роботи. 

Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (часть вторая, глава VII, § 5, с. 148-151, § 6, с. 151-155). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 

1024 с. (часть II, глава 4, подглава 4.5, с. 150-155, часть IV, глава 11, подглава 
11.3, с. 319-324). 

 
Лабораторна робота 7. Визначення величини й вологості 

набухання глинистих ґрунтів. – (1 година). 
План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 
2. Визначення величини й вологості набухання глинистих 

ґрунтів. 
Рекомендована література. 
1. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 

досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ I, глава 4, с. 31-32). 

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
курсу «Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 
(лабораторная робота 13, с. 26-28). 
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Лекція 8. Фізико-механічні властивості ґрунтів. Деформаційні 
властивості ґрунтів. 

Фізико-механічні властивості проявляються лише внаслідок 
прикладення навантаження на ґрунти. Серед них виділяють деформаційні, 
міцностні та реологічні властивості. 

Деформаційні властивості характеризують поведінку ґрунту під 
навантаженнями, які не перевищують критичних, тобто які не призводять до 
руйнування зразків при лабораторних випробуваннях або деякого об’єму 
ґрунту при проведенні польових досліджень. 

Одним із найбільш поширених лабораторних методів, що викорис-
товується в інженерно-геологічних дослідженнях деформаційних 
властивостей дисперсних ґрунтів, є компресійні випробування. 

Компресійні випробування використовуються з метою вивчення 
стискання дисперсних ґрунтів в умовах неможливості бокового розширення 
зразка. 

На основі результатів обробки даних, які були отримані внаслідок 
проведення компресійних випробувань, визначають ряд деформаційних 
характеристик ґрунту. 

Серед них основними є коефіцієнт ущільнення (стискання) ґрунту а, 
модуль деформації Е та модуль осідання ер (за М.М. Масловим). 

Поряд із наведеними вище характеристиками особливе значення має 
просідання лесових ґрунтів. Просідання - це здатність лесових ґрунтів 
зменшувати об’єм при змочуванні під дією власної ваги ґрунту або під 
спільним впливом ваги ґрунту та додаткового навантаження від споруди. 

Методи визначення просідання. Існують лабораторні та польові методи 
визначення просідання лесових ґрунтів. У практиці проведення інженерних 
вишукувань широкого розповсюдження набули лабораторні методи, серед 
яких найбільш поширеним є метод компресійних випробувань. 

Ґрунтові умови ділянок, складених лесовими ґрунтами, просідання 
яких відбувається під впливом природного навантаження, розділяють на 2 
типи: 

1 тип - ґрунтові умови, в яких можливе, головним чином, просідання 
ґрунтів від зовнішнього навантаження, а просідання ґрунтів від природного 
навантаження відсутнє або не перевищує 5 см; 

2 тип - ґрунтові умови, у яких крім просідання ґрунтів від зовнішнього 
навантаження можливе їх просідання від природного навантаження й розмір 
його перевищує 5 см. 

Завдання для самостійної роботи – (16 годин): 
1.Опанувати матеріал лекції та надати характеристику методам 

визначення просідання ґрунтів. 
2.Підготуватись до виконання лабораторної роботи №8: практичне 

значення характеристики ґрунту, що визначається; обладнання, що буде 
використовуватись; методика виконання роботи. 
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Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (часть вторая, глава VIII, § 1-2, с. 174-192). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 

1024 с. (часть IV, глава 14, подглавы 14.1. -14.2, с. 458-486). 
3. Корнєєнко С.В. Дослідження фізико-механічних властивостей 

ґрунтів. Навчальний посібник. - Київ: – 2009. – 80 с. (розділ1, підрозділ 1.1, с. 
6-14). 

 
Лабораторна робота 8. Визначення величини й вологості усідання 

глинистих ґрунтів. – (1 година). 
План. 

1. Інструктаж з техніки безпеки. 
2. Визначення величини й вологості усідання глинистих ґрунтів. 

Рекомендована література. 
1. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 

досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ I, глава 4, с. 33-34). 

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
курсу «Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 
(лабораторная робота 13, с. 28-29). 

 
Лекція 9. Міцностні властивості ґрунтів. 

Міцність - це властивість ґрунтів чинити опір руйнуванню під дією 
механічного впливу при навантаженнях, що дорівнюють або перевищують 
критичні. 

Залежно від характеру зовнішніх механічних впливів виділяють 
декілька типів руйнування ґрунтів: при руйнуванні під дією дотичних 
навантажень - зріз, при стисканні - роздавлювання, при розтягуванні - розрив. 
У практиці інженерно-геологічних досліджень найбільш поширені 
випробування ґрунтів на зріз. 

Опір ґрунтів зрізу. У крупноуламкових та піщаних ґрунтах здатність 
чинити опір руйнуванню обумовлюється силами тертя, які виникають при 
зрізі ґрунту під дією дотичної сили. У зв’язку з тим, що процес тертя 
відбувається в середині ґрунту, його називають внутрішнім тертям. У 
глинистих ґрунтах опір зрізу поряд із внутрішнім тертям обумовлюється 
силами зчеплення, які являють собою, головним чином, структурні зв’язки. 

Кут внутрішнього тертя φ та питоме зчеплення с, які є параметрами 
залежності, безпосередньо використовуються в інженерно-геологічних 
розрахунках, головним чином, при оцінці стійкості укосів та схилів. 

Лабораторні методи визначення опору зрізу. Серед лабораторних 
методів визначення зрізних характеристик ґрунтів існують методи прямого 
(одноплощинного) зрізу, метод одноосьового стискання та триосьового 
стискання. 
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Для скельних ґрунтів найбільш поширеною характеристикою міцності є 
межа міцності на одноосьове стискання, яку отримують при поступовому 
роздавлюванні в пресі зразків правильної форми. Цей показник розраховують 
за формулою: 

F
P

R макс
c  , 

Rс - межа міцності на одноосьове стискання, МПа; Pмакс – максимальне 
руйнуюче навантаження, МПа; F - площа зразка, см2. 

Міцність ґрунтів на стискання є більшою за величиною кількісною 
характеристикою в порівнянні з величиною міцності на розрив. Орієнтовно 
можна вважати, що міцність на розрив складає 3-5 % від величини міцності 
на стискання. 

Завдання для самостійної роботи – (14 годин): 
1.Опанувати матеріал лекції та надати характеристику методам 

визначення міцності ґрунтів. 
Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (часть вторая, глава VIII, § 3, с. 193-211). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 

1024 с. (часть IV, глава 14, подглава 14.3, с. 487-511). 
3. Корнєєнко С.В. Дослідження фізико-механічних властивостей 

ґрунтів. Навчальний посібник. - Київ: – 2009. – 80 с. (розділ2, підрозділ 2.1, с. 
31-33). 

Лекція 10. Реологічні властивості ґрунтів. 
Реологічні властивості ґрунтів виявляються в релаксації й повзучості 

ґрунтів. Релаксація - це падіння напруження при постійній величині 
деформації в умовах тривалого прикладення навантаження, повзучість - 
зростання деформацій при постійному навантаженні. Кількісною 
характеристикою релаксації є час релаксації, під яким розуміють відрізок 
часу, у межах якого напруження в ґрунті при постійній деформації 
зменшується на певну величину. Коли тривалість дії сили менша, ніж час 
релаксації, тоді ґрунт буде знаходитись в стані пружного деформування. У 
випадку, коли час дії сили більший, ніж час релаксації, тоді в ґрунті будуть 
відбуватися деформації повзучості й течії. Процеси повзучості в ґрунтах 
вивчені більш детально. Розрізнюють зрізну й об’ємну повзучість. 

Поряд із розглянутими вище показниками повзучості з метою 
складання прогнозу поведінки ґрунтів в основі споруд та схилах 
використовуються такі характеристики як поріг повзучості й коефіцієнт 
в’язкості. 

Об‘ємна повзучість проявляється в умовах стикання ґрунту, що 
моделюється компресійними випробуваннями, або при передачі 
навантаження на однорідну основу відносно невеликої потужності, коли вона 
підстеляється товщею, яка не стискається. Об’ємне ущільнення 
водонасиченого глинистого ґрунту під постійним навантаженням носить 
назву консолідації. Дані про характер і величину консолідації ґрунту 
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знаходять використання при розрахунках швидкості осідання споруд на 
водонасичених глинистих і органо-мінеральних ґрунтах. 

У загальному випадку дія навантаження на водонасичений ґрунт в 
умовах компресійних випробувань спочатку викликає миттєве стискання, яке 
обумовлене пружними деформаціями порової води, бульбашок газу та 
скелета ґрунту. Потім ущільнення ґрунту продовжується за рахунок 
видавлювання води з пористої системи ґрунту. Це характеризує фазу 
фільтраційної (або первинної) консолідації, коли ущільнення породи 
значною мірою пов’язане з її фільтраційними властивостями. Завершення 
цієї фази пов’язане з падінням тиску порової води до нуля.  

Подальше навантаження викликає деформування ґрунту за рахунок 
переміщень структурних елементів скелета (окремих часток або агрегатів) 
так званої «повзучості скелета» і має назву вторинної консолідації. Чіткої 
межі між двома фазами ущільнення в ряді випадків провести не можна, 
особливо для щільних глин. 

Завдання для самостійної роботи – (14 годин): 
1.Опанувати матеріал лекції та надати характеристику показникам 

повзучості ґрунтів. 
Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (часть вторая, глава VIII, § 4, с. 212-219). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 

1024 с. (часть IV, глава 14, подглава 14.4, с. 512-528). 
 

Контрольні запитання та завдання до змістовного модуля 2. 
Контрольні запитання. 

1. Що таке щільність ґрунтів ? 
2. Для чого в ґрунтознавстві використовують величину щільності скелету ґрунту ? 
3. Що розуміють під коефіцієнтом пористості ґрунтів ? 
4. Що таке температуропровідність ґрунтів ? 
5. Що таке проникність ? 
6. У чому виявляються адсорбційні властивості ґрунтів ? 
7. Що таке капілярні сили ? 
8. Якому закону підпорядковується деформація ґрунтів ? 
9. Що таке модуль осідання ? 
10. Які ґрунти (за ступенем водонасичення Sr) відносять до морозостійких ? 
11. Які фізико-механічні властивості характеризують поведінку ґрунтів під 

навантаженнями, які дорівнюють або перевищують критичні ?  
12. Якім є тип руйнування ґрунтів під дією дотичних навантажень ? 
13. Якій фактор впливу на величину кута внутрішнього тертя піщаних ґрунтів 

залежить, головним чином, від мінерального складу, стану і характеру поверхні часток ? 
14. В яких межах змінюється значення кута природного схилу незв’язних ґрунтів ? 
15. Переважання яких мінералів збільшує опір зрізу ґрунтів ? 
16. Що таке щільність скелету ґрунтів ? 
17 Від чого залежить значення щільності часток ґрунту ? 
18. Що таке теплопровідність ґрунтів ? 
19. Що таке ємність поглинання ґрунтів ? 
20. Що таке капілярна зв'язність ґрунтів ? 
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21. Що таке липкість ґрунтів ? 
22. Які фактори є найголовнішими, що впливають на процес набухання ґрунтів ? 
23. Що таке водоміцність ґрунтів ? 
24. Що таке просідання ґрунтів ? 
25. Які ґрунти (за величиною коефіцієнта морозостійкості Км) вважаються 

морозостійкими? 
26. Які фізико-механічні властивості характеризують поведінку ґрунтів під 

навантаженнями, які не перевищують критичні ?  
27. Якім є тип руйнування ґрунтів при стисканні ? 
28. Якій фактор впливу на величину кута внутрішнього тертя піщаних ґрунтів 

залежить, головним чином, від міцності самих часток ґрунту та їх напруженого стану ? 
29. Якій модуль деформації має найбільше значення  ? 
30. Переважання яких мінералів зменшує опір зрізу ґрунтів ? 

 
Типовий варіант завдання модульної контрольної роботи. 

Дати відповідь на 10 теоретичних питань: 
1. Які ґрунти (за ступенем водонасичення Sr) відносять до морозостійких ? 
2. Які фізико-механічні властивості характеризують поведінку ґрунтів під 

навантаженнями, які дорівнюють або перевищують критичні ?  
3. Якім є тип руйнування ґрунтів під дією дотичних навантажень ? 
4. Якій фактор впливу на величину кута внутрішнього тертя піщаних ґрунтів 

залежить, головним чином, від мінерального складу, стану і характеру поверхні часток ? 
5. В яких межах змінюється значення кута природного схилу незв’язних ґрунтів ? 
6. Переважання яких мінералів збільшує опір зрізу ґрунтів ? 
7. Які фізико-механічні властивості характеризують поведінку ґрунтів під 

навантаженнями, які не перевищують критичні ?  
8. Якім є тип руйнування ґрунтів при стисканні ? 
9. Якій фактор впливу на величину кута внутрішнього тертя піщаних ґрунтів 

залежить, головним чином, від міцності самих часток ґрунту та їх напруженого стану ? 
10. Якій модуль деформації має найбільше значення ? 

 
Рекомендована література до змістовного модуля 2. 

1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 392 
с. (часть 2, главы VI-VIII, с. 109-231). 

2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 1024 
с. (часть IV, главы 10-14, с. 296-558). 

3. Корнєєнко С.В. Дослідження фізико-механічних властивостей 
ґрунтів. Навчальний посібник. - Київ: – 2009. – 80 с. (розділи 1-2, с. 6-56). 

4. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 
досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ I, глави 1-5, с. 5-49). 

5. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 
«Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 
(лабораторніе работы 1-18, с. 3-35). 

6. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. Лабораторные 
работы. – К.: Вища школа, 1977. – 128 с. (раздел 1, § 1-7, с. 5-53). 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. 
КЛАСИФІКАЦІЙНІ, НОРМАТИВНІ Й РОЗРАХУНКОВІ ПОКАЗНИКИ 
ҐРУНТУ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ, МАСИВИ 
ҐРУНТІВ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ТЕХНІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ҐРУНТІВ 

 

Тема 3. КЛАСИФІКАЦІЙНІ, НОРМАТИВНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ 
ПОКАЗНИКИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ (9 годин) 

Лекція 11. Класифікаційні, нормативні та розрахункові показники 
властивостей ґрунтів. Значення кореляції між складом і властивостями ґрунтів. 

До класифікаційних відносять такі показники, які використовуються з 
метою класифікації ґрунтів. Залежно від складу ґрунтів характер цих 
показників різний. 

Для скельних ґрунтів – це межа міцності при одноосьовому стисканні, 
коефіцієнт розм’якшення, коефіцієнт тріщинної пустотності, щільність тощо. 

З метою класифікації незв’язних ґрунтів використовуються показники 
гранулометричного складу, щільності (пористості), вологості тощо. 

Класифікаційними показниками для зв’язних ґрунтів є грануломет-
ричний склад, число пластичності, пористість, вологість, засоленість, 
консистенція, відносне набухання, просідання, вміст органічних речовин 
тощо. 

Основа будівлі або споруди, яка представлена ґрунтовим масивом, 
вважається охарактеризованою з інженерно-геологічної точки зору тоді, коли 
в її розрізі виділені однорідні шари і кожен з них має певний набір показ-
ників складу стану і властивостей ґрунтів. Сукупність індивідуальних 
значень дає можливість надати характеристику властивості горизонту, 
верстви, лінзи й таке інше. З цією метою використовується середнє 
арифметичне значення показника (за винятком тертя і питомого зчеплення), 
яке має назву нормативного. 

За розрахункове значення приймається нормативне значення з 
урахуванням коефіцієнта надійності, значення якого обчислюється, 
виходячи з відповідальності споруди та складності інженерно-геологічних 
умов. 

Нормативні і розрахункові значення показників характеризують 
властивості однорідного шару, якій має назву інженерно-геологічний 
елемент (ІГЕ) і становить собою основну структурну одиницю масиву 
ґрунту. Методика визначення ІГЕ та методика отримання нормативних і 
розрахункових значень показників викладена в ДСТУ Б В.2.1-4-96. Згідно із 
цим нормативним документом за інженерно-геологічний елемент (ІГЕ) 
приймають деякий об’єм ґрунту одного й того ж походження та виду за 
умовами, що значення характеристик ґрунту змінюється в межах елементу 
випадково (незакономірно), або закономірність, яка спостерігається, така, що 
нею можна знехтувати. 

Між властивостями ґрунтів одного генетичного типу, його складом, 
структурою й текстурою існують певні взаємозв’язки. Узагалі такі зв’язки 
можуть бути функціональними й кореляційними.  
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Функціональні зв’язки дозволяють, використовуючи значення одних 
величин, отримувати точні значення інших. 

Кореляційні зв’язки існують між незалежними величинами, вони носять 
імовірностний характер і здійснюються лише в середньому. Інженерно-
геологічне значення кореляційних зв’язків зводиться до того, що 
використовуючи значення показників, що достатньо просто визначаються, 
можна отримати можливість розраховувати значення показників, що складно 
визначаються, на основі аналітичних або графоаналітичних залежностей, які 
встановлені між цими показниками. 

Для вивчення кореляційних зв’язків використовуються кореляційний і 
регресійний аналізи. Кореляційний аналіз має за мету виявлення 
взаємозв’язків двох випадкових величин, у той час як предметом вивчення 
регресійного аналізу є характер залежності однієї ознаки, яка кваліфікується 
як функція, від другої, що приймається за аргумент. 

Завдання для самостійної роботи – (6 годин): 
1.Опанувати матеріал лекції та надати характеристику поняттю ІГЕ. 
2.Підготуватись до виконання лабораторної роботи №9: практичне 

значення характеристики ґрунту, що визначається; обладнання, що буде 
використовуватись; методика виконання роботи. 

Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (часть вторая, глава IХ, § 1, с. 232-236). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 

1024 с. (часть IV, глава 15, подглавы 15.2-15.3, с. 565-570). 
4. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 

досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ 1, глава 10, с. 80-83). 

 
Лабораторна робота 9. Визначення тарувальних погрішностей 

компресійних приладів. – (2 години). 
План. 
1. Інструктаж з техніки безпеки. 
2. Визначення тарувальних погрішностей компресійних приладів. 
Рекомендована література. 
1. Корнєєнко С.В. Дослідження фізико-механічних властивостей 

ґрунтів. Навчальний посібник. - Київ: – 2009. – 80 с. (розділ 1, с. 19-24). 
 

Тема 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ (9 
годин). 

Лекція 12. Класифікація ґрунтів. Скельні ґрунти. Дисперсні 
(нескельні) ґрунти. Біогенні ґрунти. 

У сучасному ґрунтознавстві існують декілька видів класифікації 
ґрунтів, серед яких залежно від цілей, покладених у їх основу, виділяють 
загальні, спеціальні і регіональні. 
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Більшість загальних класифікацій ураховують умови походження 
ґрунтів, а також характер постдіагенетичних процесів, які обумовлюють їх 
склад. Найбільш обґрунтованою є класифікація ДСТУ Б В.2.1-2-96. Вона 
враховує сучасні уявлення про особливості складу, стану і властивостей 
різноманітних порід, що знаходяться в сфері впливу будівель та споруд. У 
цій класифікації виділено 6 таксономічних одиниць. 

Скельні ґрунти є найбільш надійною основою будинків і споруд, тому 
ділянки їх розповсюдження, звичайно, обирають при розміщенні 
найвідповідальніших споруд (високо напірних гребель, висотних будинків 
тощо). Це обумовлено насамперед високою міцністю, незначним 
деформуванням і водопроникністю, високою стійкістю й опірністю скельних 
ґрунтів до впливу атмосферних факторів. 

Серед піщаних утворень на Україні найбільш розвинені алювіальні й 
флювіогляціальні, у меншій мірі морські та еолові піски.  

Серед пилуватих та глинистих ґрунтів найбільш поширені лесові 
ґрунти. 

Торфи дуже розвинені на півночі України, де вони займають значні 
території (у Поліській низовині заторфованість досягає 4,3%), а також на 
заплавних терасах великих і малих річок. Це озерно-болотні або алювіально-
болотні утворення. 

Мули - це водонасичені сучасні осадки водоймищ, які сформувалися в 
умовах дії мікробіологічних процесів. Мули мають вологість, що перевищує 
вологість на межі текучості, і коефіцієнт пористості е > 0,9. 

Завдання для самостійної роботи – (6 годин): 
1.Опанувати матеріал лекції та надати характеристику класифікації 

ґрунтів згідно ДСТУ Б В.2.1-2-96. 
2.Підготуватись до виконання лабораторної роботи №10: практичне 

значення характеристики ґрунту, що визначається; обладнання, що буде 
використовуватись; методика виконання роботи. 

Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (часть третья, главы Х-ХІ, § 2, с. 245-295). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 

1024 с. (часть V, главы 16-17, с. 572-617). 
3. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Основи та підвалини будинків і споруд. 

Грунти. Класифікація. – К.: Держбуд України, 1997. (с. 2-7). 
 
Лабораторна робота 10. Визначення деформаційних властивостей 

ґрунтів. – (2 години). 
План. 
1. Інструктаж з техніки безпеки. 
2. Визначення деформаційних властивостей ґрунтів. 
Рекомендована література. 
1. Корнєєнко С.В. Дослідження фізико-механічних властивостей 

ґрунтів. Навчальний посібник. - Київ: – 2009. – 80 с. (розділ 1, с. 6-30). 
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2. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 
досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ I, глава 5, с. 39-49). 

3. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
курсу «Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 
(лабораторная робота 19, с. 35-39). 

4. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. 
Лабораторные работы. – К.: Вища школа, 1977. – 128 с. (раздел ІІ, § 11, с. 66-
75). 

 

Тема 5. МАСИВИ ҐРУНТІВ (7 годин). 
Лекція 13. Поняття про масиви ґрунтів та їх особливості. 

Інженерно-геологічна характеристика масивів ґрунтів. 
Масив гірських порід - це частина земної кори, що знаходиться у сфері 

інженерного впливу, яка вивчається з метою визначення умов проведення 
інженерних робіт і експлуатації споруд і має інженерно-геологічну 
структуру, відмінну від структури сусідніх з ним ділянок земної кори. 

Головними факторами, які обумовлюють інженерно-геологічні особ-
ливості масивів, є їх речовинний склад та будова. За речовинним складом 
виділяють масиви, які складені скельними й дисперсними ґрунтами. Поряд із 
цим широко розвинуті масиви змішаного складу. 

Склад і будову масиву обумовлюють такі найважливіші інженерно-
геологічні характеристики: неоднорідність; анізотропія; тріщинуватість; 
вивітрілість; обводненість та напружений стан. 

Неоднорідність масиву або мінливість його властивостей залежить від 
характеру утворюючих його порід, послідовності їх нашарування (первинна 
або сингенетична неоднорідність), а також від характеру й інтенсивності 
тектонічних процесів, ступеню вивітрілості та тріщинуватості, які 
розвиваються після формування порід (вторинна або епігенетична 
неоднорідність). 

Анізотропія - це залежність властивостей ґрунтового середовища від 
заданого напрямку. Абсолютна більшість масивів характеризується 
наявністю анізотропії. 

Тріщинуватість має дуже важливе значення для інженерно-геологічної 
оцінки масиву. Наявність тріщин обумовлює зниження міцності й 
підвищення водопроникності порід. 

Процес вивітрювання обумовлює формування кори вивітрювання 
магматичних, метаморфічних та осадових зцементованих ґрунтів, яка 
характеризується неоднорідністю будови, має невитриману потужність і 
відрізняється специфічними фізико-механічними властивостями порід. 
Встановлення потужності вивітрілих порід у масиві має дуже важливе 
значення у зв’язку з тим, що це обумовлює величину зняття зруйнованих 
вивітрюванням ґрунтів в основі споруд або визначає потужності ґрунтів, які 
потребують поліпшення їх властивостей методами технічної меліорації. 
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Обводненість (як і в окремих зразках) значно зменшує міцність і 
стійкість масивів ґрунтів. 

Породи масивів знаходяться в напруженому стані, який визначається 
дією двох силових полів - гравітаційного й тектонічного.  

Гравітаційне поле існує завдяки дії всесвітнього тяжіння й 
навантаження від вищезалягаючих порід на нижче залягаючи, і завжди 
збільшується з підвищенням глибини. 

Тектонічні силові поля пов’язані з тектонічними напруженнями в 
складчастих зонах або зонах тектонічних порушень і мають переважно 
горизонтальний напрямок дії. 

Завдання для самостійної роботи – (6 годин): 
1.Опанувати матеріал лекції та надати характеристику класифікації 

масивів ґрунтів. 
2.Підготуватись до виконання лабораторної роботи №11: практичне 

значення характеристики ґрунту, що визначається; обладнання, що буде 
використовуватись; методика виконання роботи. 

Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (часть червертая, глава ХІІІ, с. 346-362). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 

1024 с. (часть VІІ, глава 30, с. 929-962). 
 

Лабораторна робота 11. Визначення просідання лесових ґрунтів. – (2 
години). 

План. 
1. Інструктаж з техніки безпеки. 
2. Визначення просідання лесових ґрунтів. 
Рекомендована література. 
1. Корнєєнко С.В. Дослідження фізико-механічних властивостей 

ґрунтів. Навчальний посібник. - Київ: – 2009. – 80 с. (розділ 1, с. 6-30). 
2. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 

досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ I, глава 5, с. 43-44). 

3. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. 
Лабораторные работы. – К.: Вища школа, 1977. – 128 с. (раздел ІІ, § 11, с. 74-
76). 

 

Тема 6. ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ҐРУНТІВ (7 годин). 
Лекція 14. Основи технічної меліорації ґрунтів. 

Основним завданням технічної меліорації ґрунтів є розробка 
теоретичних основ і методів штучного поліпшення складу, стану та 
властивостей ґрунтів із метою використання їх для виробничих потреб 
людини. Згідно сучасним уявленням виділяють 3 групи методів штучного 
поліпшення властивостей ґрунтів: 

- фізико - механічні; 
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- хімічні; 
- фізико - хімічні. 
Серед методів першої групи за характером впливу на ґрунти 

розрізняють механічні та фізичні методи. 
Механічні методи використовують для посилення основ будівель і 

споруд, зменшення або усунення деформацій просідання в лесових ґрунтах, 
при створені земляних споруд типа гребель, дамб, насипів і тощо. 

Фізичні методи базуються на використанні впливу фізичних полів - 
поля позитивних або негативних температур, що дозволяє виконувати 
термічне ущільнення та заморожування водонасичених ґрунтів. У результаті 
підвищується їх міцність (постійно або тимчасово - на період проходки 
водонасичених ґрунтів). 

Хімічні методи використовують для підвищення міцності ґрунтів і 
зниження їх водопроникності. До цієї групи методів відносять силікатизацію, 
цементацію та бітумізацію. 

Основу методу силікатизації складає використання розчину 
технічного силікату натрію (рідкого скла), який під впливом розчинів двох - 
та трьохвалентних металів (наприклад, СаСl2, Al2Cl36H2O тощо) або 
коагулянтів створює в ґрунтах гель кремнієвої кислоти, що виконує роль 
штучного цементу. Розрізняють одне - і дворозчинний способи силікатизації.  

Цементація полягає в нагнітанні в тріщинуваті або крупноуламкові 
ґрунти цементних розчинів, які заповнюють тріщини й порожнини та 
твердіють, підвищуючи міцність і знижуючи водопроникність ґрунтів. 
Цементні розчини подають у ґрунт через систему свердловин під тиском від 
0,3 до 7 МПа. Залежно від цільового призначення (наприклад, використання 
цементних розчинів для створення протифільтраційних завіс або для 
підвищення міцності ґрунтів) системи свердловин розміщують або в ряд (чи 
кілька рядів), або по площі масиву, що потребує закріплення. Вибір типу 
цементних розчинів залежить від характеру й ступеня тріщинуватості, 
розмірів тріщин, характеру й складу заповнювача, швидкості підземних вод, 
їх хімічного складу тощо. 

Бітумізація використовується для тампонажу піщаних ґрунтів 
(методом холодної бітумізації) і скельних тріщинуватих ґрунтів (методом 
гарячої бітумізації). 

Фізико-хімічні методи, серед яких найбільш поширені глинизація, 
гідрофобізація тощо, використовуються значно рідше.  

Завдання для самостійної роботи – (6 годин): 
1.Опанувати матеріал лекції та надати характеристику фізико-

хімічним методам штучного поліпшення властивостей ґрунтів. 
2.Підготуватись до виконання лабораторної роботи №12: практичне 

значення характеристики ґрунту, що визначається; обладнання, що буде 
використовуватись; методика виконання роботи. 

Рекомендована література. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 

392 с. (часть третья, глава ХІІ, § 5, с. 340-345). 
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2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 
1024 с. (часть VІ, глава 29, с. 909-927). 

3. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Основи та підвалини будинків і споруд. 
Грунти. Класифікація. – К.: Держбуд України, 1997. (с. 12-15). 

 
Лабораторна робота 12. Визначення міцностних властивостей ґрунтів. – 
(2 години). 

План. 
1. Інструктаж з техніки безпеки. 
2. Визначення міцностних властивостей ґрунтів. 
Рекомендована література. 
1. Корнєєнко С.В. Дослідження фізико-механічних властивостей 

ґрунтів. Навчальний посібник. - Київ: – 2009. – 80 с. (розділ 2, с. 31-56). 
2. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 

досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ I, глава 5, с. 45-49). 

3. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
курсу «Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 
(лабораторная робота 20, с. 39-44). 

4. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. 
Лабораторные работы. – К.: Вища школа, 1977. – 128 с. (раздел ІІ, § 14, с. 91-96) 

 

Контрольні запитання та завдання до змістовного модуля 3. 
Контрольні запитання. 

1. Що виділяють в класифікації ґрунтів (ДСТУ Б В.2.1-2-96) за загальним 
характером структурних зв’язків ? 

2. Якими є скельні ґрунти за межею міцності при одноосьовому стисканні, якщо Rc  
знаходиться в межах 50 – 120 МПа ? 

3. Які розміри мають частки пісковиків ? 
4. Що виділяють в класифікації ґрунтів (ДСТУ Б В.2.1-2-96) за речовинним 

складом ? 
5. Якими є скельні ґрунти за межею міцності при одноосьовому стисканні, якщо Rc  

знаходиться в межах 5 – 15 МПа ? 
6. Які розміри мають частки конгломератів ? 
7. До масивів ґрунтів якого порядку відносять монокліналі ? 
8. Які методи штучного поліпшення властивостей ґрунтів використовують для 

тимчасового зниження водопроникності ґрунтів ? 
9. До масивів ґрунтів якого порядку відносять фації ? 
10. Які методи штучного поліпшення властивостей ґрунтів використовують для 

постійного зниження водопроникності ґрунтів ? 
 

Типовий варіант завдання модульної контрольної роботи. 
Дати відповідь на 10 теоретичних питань: 

1. Що таке класифікаційні показники ґрунтів ? 
2. Які показники використовують в якості класифікаційних для скельних ґрунтів ? 
3. Що таке інженерно-геологічний елемент ? 
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4. Що виділяють в класифікації ґрунтів (ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) за 
загальним характером структурних зв’язків ? 

5. Якими є скельні ґрунти за межею міцності при одноосьовому стисканні, якщо Rc  
знаходиться в межах 50 – 120 МПа ? 

6. Які розміри мають частки пісковиків ? 
7. Що є основним завданням технічної меліорації ґрунтів ? 
8. Для чого використовують механічні методи штучного поліпшення властивостей 

ґрунтів? 
9. Для чого використовують уторовування ґрунтів ? 
10. До масивів ґрунтів якого порядку відносять монокліналі ? 
 

Рекомендована література до змістовного модуля 3. 
1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 392 

с. (часть вторая, глава ІХ, с. 232-244, части третья и четвертая, с. 245-381). 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 1024 

с. (часть IV, глава 15, с. 560-571, части V-VIІ, с. 572-1004). 
1. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Основи та підвалини будинків і споруд. 

Грунти. Класифікація. – К.: Держбуд України, 1997. (с.3-15). 
4. Корнєєнко С.В. Дослідження фізико-механічних властивостей 

ґрунтів. Навчальний посібник. - Київ: – 2009. – 80 с. (розділи 1-2, с. 6-56). 
5. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 

досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
(розділ І, глава 5, с. 39-49). 

6. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 
«Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 
(лабораторніе работы 18-20, с. 34-44). 

7. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. Лабораторные 
работы. – К.: Вища школа, 1977. – 128 с. (раздел ІІ, с. 65-96). 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: 

1. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева. –М.: Изд-во МГУ,1983.– 392 с. 
2. Грунтоведение / Под ред. Трофимова. –М.: Изд-во МГУ,2005.– 1024 с. 
3. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. 

Класифікація. – К.: Держбуд України, 1997. 
4. Корнєєнко С.В. Дослідження фізико-механічних властивостей 

ґрунтів. Навчальний посібник. - Київ: – 2009. – 80 с. 
5. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних 

досліджень для будівництва. – К.: Изд-во ДГП «Геоінформ», 1999. – 176 с. 
6. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 

«Грунтоведение» для студентов специальности 08.04 геологического 
факультета / Сост. В.С.Шабатин, А.В.Шостак. – К.: Изд-во КГУ, 1988.- 48 с. 

7. Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов. Лабораторные 
работы. – К.: Вища школа, 1977. – 128 с. 

 
Додаткова: 

1. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Основи та підвалини будинків і споруд. 
Грунти. Класифікація. – К.: Держбуд України, 1997. 

2. ДСТУ Б В.2.1-3-96. Основи та підвалини будинків і споруд. 
Ґрунти. Лабораторні випробування. Загальні положення. – К.: Держбуд 
України, 1997. 

3. ДСТУ Б В.2.1-4-96. Основи та підвалини будинків і споруд. 
Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності й 
деформованості. – К.: Держбуд України, 1997. 

4. ДСТУ Б В.2.1-4-96. Основи та підвалини будинків і споруд. 
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ТИПОВИЙ ВАРІАНТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА ІСПИТ. 
Дати відповідь на 20 тестових завдань: 

1. Від чого залежить об'єм і відносна роль польових і лабораторних 
досліджень у ґрунтознавстві ? 

а) складності інженерно-геологічних умов; 
б) наявності коштів; 
в) типу ґрунтів; 
г) кваліфікації дослідників; 
д) характеру споруд, що проектуються; 

 

2. В якому році з'явилась книга П. Усова «Строительное искусство » ? 
а) 1798; 
б) 1816; 
в) 1856; 
г) 1859; 
д) 1861; 

 

3. Які основні породоутворюючі мінерали вміщуються в магматичних 
гірських породах ? 

а) кварц; 
б) польові шпати; 
в) слюди; 
г) тальк; 
д) хлорит; 

 

4. Характерні властивості яких ґрунтів або мінералів обумовлюють 
ковалентні зв'язки ? 

а) галоїдів; 
б) силікатів; 
в) глинистих мінералів; 
г) карбонатів; 
д) сульфатів; 

 

5. Якій розмір (у мм) мають піщані фракції ? 
а) > 800-200; 
б) 200 - 2; 
в) 2 - 0,05; 
г) 0,05 - 0,002; 
д) < 0,001; 

 

6. Які різновиди води відносяться до міцнозв'язаної води ? 
а) острівної адсорбції; 
б) капілярно-розєднана; 
в) полішарової адсорбції; 
г) підвішена; 
д) власне капілярна; 
е) ґрунтових потоків; 
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ж) вода, що просочується; 
 

7. Які породоутворюючі мінерали (за характером електропровідності) 
найбільш поширені в ґрунтах ? 

а) провідники; 
б) напівпровідники; 
в) діелектрики; 
8. Яка поглинальна здатність ґрунтів обумовлена зміною перерізу 

пор? 
а) механічна; 
б) фізична; 
в) фізико-хімічна; 
г) хімічна; 
д) біологічна; 

 

9. Якім ґрунтам притаманна пластичність ? 
а) магматичним; 
б) крейдяним; 
в) глинистим; 
г) торф'яним; 
д) піщаним; 

 

10. Які фізико-механічні властивості характеризують поведінку ґрунтів 
під навантаженнями, які не перевищують критичних ? 

а) деформаційні; 
б) міцностні; 
в) реологічні; 

 

11. Значення якого модуля деформації використовують при 
розрахунках величин деформації пов'язаних із дією статичних навантажень ? 

а) статичної пружності; 
б) динамічної пружності; 
в) загальної деформації; 

 

12. Якім є тип руйнування ґрунтів при дії дотичних навантажень ? 
а) роздавлювання; 
б) зріз; 
в) розрив; 

 

13. Якій фактор впливу на величину кута внутрішнього тертя піщаних 
ґрунтів залежить, головним чином, від розміру часток і щільності їх будови ? 

а) тертя по поверхні часток; 
б) зачеплення; 
в) відкол часток; 

 

14. Які показники властивостей є класифікаційними для скельних 
ґрунтів ? 

а) коефіцієнт розм'якшення; 
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б) щільність; 
в) гранулометричний склад; 
г) вологість; 
д) пластичність; 

 

15. Які показники складу і властивостей використовують при перевірці 
правильності виділення інженерно-геологічних елементів для піщаних 
ґрунтів ? 

а) вологість; 
б) гранулометричний склад; 
в) коефіцієнт пористості; 
г) характеристики пластичності; 

 

16. Яка таксономічна одиниця класифікації ґрунтів виділяється за їх 
умовами утворення ? 

а) клас; 
б) група; 
в) підгрупа; 
г) тип; 
д) вид; 
е) різновид; 

 

17. До масивів ґрунтів якого порядку відносять літологічне однорідні 
тіла ? 

а) І порядку; 
б) ІІ порядку; 
в) ІІІ порядку; 
г) ІV порядку; 

 

18. Які механічні методи штучного поліпшення властивостей ґрунтів 
отримали найбільше поширення для зв'язних ґрунтів ? 

а) трамбування; 
б) укочування; 
в) ущільнення вибухом; 
г) віброущільнення; 

 

19. Які ґрунти (за величиною коефіцієнта морозостійкості КМ) 
відносять до морозонестійких ? 

а) КМ < 75 %; 
б) КМ > 75 %; 
в) КМ = 75 %; 

 

20. Яка максимальна висота капілярного підняття в супісках ? 
а) 0,5 м; 
б) 1,0 м; 
в) 1,5 м; 
г) 2,0 м; 


