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Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

Здатність оцінювати і враховувати кліматичні, 

інженерно-геологічні та екологічні особливості території 

будівництва при проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

Вміти аналізувати та застосовувати результати 

інженерно-геологічних вишукувань, обґрунтовано 

обирати несучі шари ґрунтів основи та знати основні 

підходи при будівництві на територіях із складними 

інженерно-геологічними умовами. 

Мати знання та розуміння теоретичних основ 

ґрунтознавства при збалансованому 

природокористуванні. 

Мати базові знання з фізико-механічних властивостей 

ґрунтів та основних закономірностей механіки ґрунтів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Вища математика, фізика, хімія, нарисна геометрія та 

інженерна графіка, основи екології та безпека 

життєдіяльності, інженерна геодезія, будівельне 

матеріалознавство, машинна графіка і комп’ютерні 

технології 

Основні теми дисципліни Лекції 

1. Геологія з основами ґрунтознавства і її зв'язок з 

іншими природничими та технічними науками – 2 год. 

2. Породоутворюючі мінерали, їх класифікація та фізичні 

властивості – 2 год. 

3. Магматичні гірські породи, їх походження, 

мінералогічний склад, форми залягання та будівельні 

властивості – 2 год. 

4. Осадові гірські породи, їх походження, 

мінералогічний склад, форми залягання та будівельні 

властивості – 2 год. 

5. Метаморфічні гірські породи, їх походження, 

мінералогічний склад та будівельні властивості – 2 год. 

6. Інженерно-геологічні вишукування – 2 год. 

7. Фізичні властивості ґрунтів – 2 год. 

8. Вода в порах ґрунту – 2 год. 

9. Закономірності стискуємості ґрунтів – 4 год. 

10. Напруження в ґрунтовому масиві – 2 год. 
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11. Опір ґрунтів зсуву – 2 год. 

12. Підпірні стіни – 2 год. 

13. Розрахунок стійкості підпірної стіни – 2 год. 

14. Розрахунок стійкості ґрунтових масивів – 2 год. 

15. Несуча здатність основ – 2 год. 

Лабораторні роботи 

1. Опис та визначення породоутворюючих мінералів – 2 

год. 

2. Опис та визначення магматичних гірських порід – 2 

год. 

3. Опис та визначення уламкових осадових гірських 

порід – 2 год. 

4. Опис та визначення хемогенних і органогенних 

осадових гірських порід – 2 год. 

5. Опис та визначення метаморфічних гірських порід – 2 

год. 

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

7. Випробування зв’язного ґрунту на консолідацію – 2 

год. 

8. Випробування лесового ґрунту на просадочність – 2 

год. 

Мова викладання Українська 
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