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дисципліни 
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Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Факультет «Промислове та цивільне будівництво» 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

Здатність визначати та оцінювати навантаження та 

напружено-деформований стан ґрунтових основ, у тому 

числі з використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

Мати знання сучасних вимог нормативної документації в 

галузі будівництва. 

Здатність аналізувати властивості ґрунтів основи, 

обирати та проектувати економічні фундаменти різних 

типів (неглибокого закладання, пальові) з урахуванням 

взаємодії будівельних конструкцій між собою та із 

неоднорідним природним або штучним ґрунтовим 

середовищем при різних за характером навантаженнях. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Вища математика, фізика, теоретична механіка, 

будівельна механіка інженерна геологія, нарисна 

геометрія та інженерна графіка, будівельне 

матеріалознавство, будівельні конструкції  

Основні теми дисципліни Лекції 

1. Дисципліна «Основи і фундаменти» та її зв'язок з 

іншими природничими та технічними науками. Фізико-

механічні властивості ґрунтів – 2 год. 

2. Закономірності стискуємості ґрунтів – 2 год. 

3. Напруження в ґрунтовому середовищі – 2 год. 

4. Опір ґрунтів зсуву – 2 год. 

5. Розрахунок стійкості ґрунтових масивів – 2 год. 

6. Типи і конструкції фундаментів промислових та 

цивільних будівель і споруд. Основні положення 

проектування основ і фундаментів за граничними 

станами – 2 год. 

7. Фундаменти, які споруджуються у відкритих 

котлованах – 2 год. 

8. Пальові фундаменти – 2 год. 

Лабораторні роботи 

1. Випробування зв’язного ґрунту на компресію – 2 год. 

2. Випробування зв’язного ґрунту на консолідацію – 2 

год. 

3. Випробування лесового ґрунту на просадочність – 2 

год. 
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4. Випробування ґрунту на міцність при зрізі – 2 год. 

5. Випробування ґрунту на міцність при одновісному 

стиску – 2 год. 

6. Випробування ґрунту на міцність при трьохосному 

стиску – 2 год. 

7. Визначення оптимальної вологості ґрунту – 2 год. 

8. Випробування паль – 2 год. 

Практичні заняття 

1. Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного 

майданчику – 2 год. 

2. Визначення попередніх розмірів фундаменту мілкої 

закладки- 2 год. 

3. Визначення розрахункового опору ґрунту основи, сил 

та моментів по підошві фундаменту – 2 год. 

4. Перевірка середнього та крайових напружень по 

підошві фундаменту- 2 год. 

5. Визначення попередніх розмірів пальового 

фундаменту- 2 год. 

6. Визначення несучої здатності забивної залізобетонної 

палі – 2 год. 

7. Перевірка напружень в основі пальового фундаменту – 

2 год. 

8. Розрахунок фундаментів за деформаціями – 2 год. 

Мова викладання Українська 

Список основної та 
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Д.: ДНУЗТ, 2010. – 47 с.  
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