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дисципліни 
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студентам яких 

пропонується 

Факультет «Промислове та цивільне будівництво» 

 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у будівельній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів механіки ґрунтів і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Здатність визначати та оцінювати напружено-

деформований стан ґрунтових основ з використанням 

сучасних інформаційних технологій. 

Здатність застосовувати отримані знання з 

ґрунтознавства та механіки ґрунтів у практичних 

ситуаціях при проектуванні, будівництві та експлуатації 

промислових та цивільних будівель та споруд. 

Мати базові знання з фізико-механічних властивостей 

ґрунтів, основних закономірностей механіки ґрунтів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Математика, фізика, теоретична механіка, інженерна 

геологія, гідравліка 

Основні теми дисципліни Лекції 

1. Дисципліна «Прикладна механіка ґрунтів» і її зв'язок з 

іншими природничими та технічними науками – 2 год. 

2. Фізичні властивості ґрунтів – 4 год. 

3. Вода в порах ґрунту – 2 год. 

4. Закономірності стискуємості ґрунтів – 4 год. 

5. Напруження в ґрунтовому масиві – 2 год. 

6. Розподіл напружень в ґрунтовому масиві – 4 год. 

7. Опір ґрунтів зсуву – 2 год. 

8. Підпірні стіни – 2 год. 

9. Розрахунок стійкості підпірної стіни – 4 год. 

10. Розрахунок стійкості ґрунтових укосів – 2 год. 

11. Розрахунок несучої здатності основ – 2 год. 

12. Польові методи випробування ґрунтів – 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 
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год. 

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. 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 
Основна 

1. Інженерна геологія: Механіка ґрунтів, основи та 

фундаменти [Текст] / М.Л. Зоценко, В. І. Коваленко, В. 

Г. Хілобок, А. В. Яковлєв. – К.: Вища шк., 1992. – 408 с. 

2. Гольдштейн М. Н. и др. Механика грунтов, основания 

и фундаменты:Учебник для вузов ж. д. транспорта 

[Текст] / М. Н. Гольдштейн. - М.: Транспорт, 1981. – 320 

с. 

3. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти. Методичні 

вказівки до виконання і оформлення лабораторних робіт 

[Текст] / І. К. Бадалаха, О. І. Дубінчик, Н. Б. Черненко. – 

Д.: ДНУЗТ, 2010. – 47 с.  

4. Розрахунок стійкості ґрунтових масивів. Методичні 

вказівки до курсового проектування [Текст] / І. К. 

Бадалаха, Н. Б. Черненко, В. П. Купрій . – Д.: ДІІТ, 2002. 

– 23 с. 

5. ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Ґрунти. 

Класифікація [Текст]. – М., 1995. 

6. ДСТУ Б В.2.1 -17:2009 Ґрунти. Методи лабораторного 

визначення фізичних властивостей [Текст]. - К., 2010. -23 

с. 

7. ДСТУ Б В.2.1-4-96 Ґрунти. Методи лабораторного 

визначення характеристик міцності і деформованості 

[Текст]. – К., 1997. -102 с. 

8. ДБН В.2.1-10-2009 Основи і фундаменти будівель та 

споруд [Текст]. – К., 2011. – 88 с. 
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